
Monitora s. r. o. | monitora.sk 1

Článkov: 50  15. November 2021

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5Aktualizovaný prehľad udalostí na piatok 12. novembra  

Agentúrne spravodajstvo, TASR, 12. 11. 2021, 9:22

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8Zdravie: Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie  

Agentúrne spravodajstvo, TASR, 12. 11. 2021, 10:01

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9Parkovisko v areáli UNLP Košice na Triede SNP zrekonštruovali  

Agentúrne spravodajstvo, TASR, 12. 11. 2021, 11:17

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10Košice: Mestské ocenenia sú od piatka v rukách laureátov  

Agentúrne spravodajstvo, TASR, 13. 11. 2021, 11:42

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11Parkovisko pri nemocnici opravili  

Tlač, Plus jeden deň, 13. 11. 2021

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12Medici v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie: Kde ich môžete stretnúť?  

Online, cas.sk, 12. 11. 2021, 10:14

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Revolucionár Miroslav Pollák: Kritici mudrujú po funuse. Keď mali možnosť zapojiť sa, čušali a čakali, ako to spravíme
my  

Online, dennikn.sk, 14. 11. 2021, 8:15

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17Parkovisko v areáli košickej nemocnice konečne zrekonštruovali  

Online, regiony.zoznam.sk, 12. 11. 2021, 18:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18Adrenalínová eufória? Pozrite si finále špičkovej súťaže  

Online, zive.aktuality.sk, 15. 11. 2021, 6:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19V Historickej radnici rozdali Ceny mesta Košice a Ceny primátora  

Online, kosice.korzar.sme.sk, 12. 11. 2021, 14:29

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21Košice smútia, zomrel významný výtvarník Tibor Gáll  

Online, kosice.korzar.sme.sk, 15. 11. 2021, 1:14

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24Medici z fakulty v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie  

Online, teraz.sk, 12. 11. 2021, 10:01

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25Parkovisko v areáli UNLP Košice na Triede SNP zrekonštruovali  

Online, teraz.sk, 12. 11. 2021, 11:16

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26V Košiciach poputovali mestské ocenenia do rúk laureátov  

Online, teraz.sk, 13. 11. 2021, 14:30

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie  

Online, kosicednes.sk, 12. 11. 2021, 11:08

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28Parkovisko v areáli UNLP Košice na Triede SNP zrekonštruovali  

Online, kosicednes.sk, 12. 11. 2021, 11:34

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29Mestské ocenenia sú od piatka v rukách laureátov  

Online, kosicednes.sk, 13. 11. 2021, 12:38

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30Zodpovedný protest za slobodné univerzity  

Online, stuba.sk, 14. 11. 2021, 18:59

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31Vyšla 26. epizóda Vedeckého podcastu SAV  

Online, sav.sk, 12. 11. 2021, 7:42

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 2

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32Zdravie: Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie  

Online, tasr.sk, 12. 11. 2021, 10:01

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33Parkovisko v areáli UNLP Košice na Triede SNP zrekonštruovali  

Online, tasr.sk, 12. 11. 2021, 11:16

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34Košice: Mestské ocenenia sú od piatka v rukách laureátov  

Online, tasr.sk, 13. 11. 2021, 11:42

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35Košická nemocnica hlási hotovo. Opravila parkovisko a cesty  

Online, ahoj.tv, 12. 11. 2021, 17:02

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36V košickej historickej radnici udelili najvyššie mestské ocenenia  

Online, kosiceonline.sk, 13. 11. 2021, 13:42

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37Vo veku 91 rokov zomrel maliar a grafik Tibor Gáll  

Online, kosiceonline.sk, 13. 11. 2021, 14:21

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38Zdravie: Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie  

Online, lekari.sk, 12. 11. 2021, 10:52

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39Chcete bezplatne zistiť stav svojich protilátok?  

Online, moldava.sk, 12. 11. 2021, 9:42

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40V Historickej radnici udelili najvyššie mestské ocenenia  

Online, kosice.sk, 12. 11. 2021, 14:02

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43Dobré správy pre pacientov. Parkovisko pri novej nemocnici je HOTOVÉ  

Online, kosice.dnes24.sk, 12. 11. 2021, 23:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44V Historickej radnici udelili najvyššie mestské ocenenia  

Online, indexmag.sk, 12. 11. 2021, 17:05

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46Fakulty a ústavy UPJŠ

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47Zdravie: Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie  

Agentúrne spravodajstvo, TASR, 12. 11. 2021, 10:01

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48Košice: Mestské ocenenia sú od piatka v rukách laureátov  

Agentúrne spravodajstvo, TASR, 13. 11. 2021, 11:42

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49Medici v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie: Kde ich môžete stretnúť?  

Online, cas.sk, 12. 11. 2021, 10:14

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Revolucionár Miroslav Pollák: Kritici mudrujú po funuse. Keď mali možnosť zapojiť sa, čušali a čakali, ako to spravíme
my  

Online, dennikn.sk, 14. 11. 2021, 8:15

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie  

Online, hlavnespravy.sk, 12. 11. 2021, 11:07

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55V Historickej radnici rozdali Ceny mesta Košice a Ceny primátora  

Online, kosice.korzar.sme.sk, 12. 11. 2021, 14:29

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57Košice smútia, zomrel významný výtvarník Tibor Gáll  

Online, kosice.korzar.sme.sk, 15. 11. 2021, 1:14

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60Medici z fakulty v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie  

Online, teraz.sk, 12. 11. 2021, 10:01

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61V Košiciach poputovali mestské ocenenia do rúk laureátov  

Online, teraz.sk, 13. 11. 2021, 14:30

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie  

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 3

Online, kosicednes.sk, 12. 11. 2021, 11:08

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63Mestské ocenenia sú od piatka v rukách laureátov  

Online, kosicednes.sk, 13. 11. 2021, 12:38

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64Zdravie: Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie  

Online, tasr.sk, 12. 11. 2021, 10:01

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65Košice: Mestské ocenenia sú od piatka v rukách laureátov  

Online, tasr.sk, 13. 11. 2021, 11:42

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66Košická nemocnica hlási hotovo. Opravila parkovisko a cesty  

Online, ahoj.tv, 12. 11. 2021, 17:02

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67V košickej historickej radnici udelili najvyššie mestské ocenenia  

Online, kosiceonline.sk, 13. 11. 2021, 13:42

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68Vo veku 91 rokov zomrel maliar a grafik Tibor Gáll  

Online, kosiceonline.sk, 13. 11. 2021, 14:21

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69Zdravie: Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie  

Online, lekari.sk, 12. 11. 2021, 10:52

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70Chcete bezplatne zistiť stav svojich protilátok?  

Online, moldava.sk, 12. 11. 2021, 9:42

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71V Historickej radnici udelili najvyššie mestské ocenenia  

Online, kosice.sk, 12. 11. 2021, 14:02

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74V Historickej radnici udelili najvyššie mestské ocenenia  

Online, indexmag.sk, 12. 11. 2021, 17:05

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 4

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 5

Aktualizovaný prehľad udalostí na piatok 12. novembra  
  12. 11. 2021, 9:22, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúci vydania:

predpoludním: D. Macková

popoludní: I. Matejička

-----------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

-----------------------------------------------------------

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

-----------------------------------------------------------

Festival mladého vína (12. a 13. novembra)

Lokálna mladé vína z Račianskeho vinohradníckeho spolku požehná arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Bratislava, Primaciálny palác, nádvoria

Video, Foto

Predseda vlády SR Eduard Heger sa stretne s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom

hraničný priechod Vyšné Nemecké - Užhorod

MOVEMBER - osvetová akcia študentov UPJŠ LF

Košice, Aupark

08.00 Výbor NR SR pre zdravotníctvo

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 143, Námestie A. Dubčeka 1

09.00 Odovzdanie zrekonštruovaného parkoviska vo Svidníku

Zúčastnia sa: Jaroslav Kmeť - štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR, Martin Ľupták - generálny riaditeľ Slovenskej pošty,
Marcela Ivančová - primátorka mesta Svidník.

Svidník, Stropkovská ulica

Text

09.00 48. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Video, Zvuk, Live

09.00 Pracovný program ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského + TK o 11.00 h a o 15.00 h

Krajská zdravotnícka koncepcia ako podklad pri reforme zdravotníctva

09.00 h - Príchod ministra zdravotníctva SR V. Lengvarského a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej

Trstená, nemocnica

Poznámka: Prehliadka nemocnice sa vzhľadom na pandemickú situáciu uskutoční bez účasti médií.
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11.00 h - TK

Trstená, pred nemocnicou

12.30 h - Príchod ministra zdravotníctva SR V. Lengvarského a predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej

Liptovský Mikuláš, nemocnica (Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v LM)

Poznámka: Prehliadka nemocnice sa vzhľadom na pandemickú situáciu uskutoční bez účasti médií.

15.00 h - TK

Liptovský Mikuláš, pred nemocnicou

Text, Zvuk, Foto, Live

09.30 Podujatie BSK Víkend zatvorených hraníc (12. - 14. november)

Podujatie je súčasťou Festivalu slobody, organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Ústavom pamäti národa, OZ v Lepších
časoch a mestskou časťou Bratislava - Devínska Nová Ves.

Bratislava, Devínska Nová Ves, Nové župné divadlo, Cyklomost slobody

09.30 Program prezidentky SR Zuzany Čaputovej + príhovor a vyjadrenie

09.30 h - Odovzdanie štátneho vyznamenania kpt. v. v. Ing. Štefanovi Šteflovičovi

- príhovor prezidentky SR

- stretnutie s personálom a klientmi zariadenia

Trenčín, zariadenie pre seniorov, Lavičková 10

Upozornenie: Vstup do zariadenia bude povolený len kompletne zaočkovaným

12.30 h - Návšteva 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline

- podanie hlásenia prezidentke SR

- pietny akt pri Pamätníku zosnulých vojakov Síl pre špeciálne operácie

- dynamické a statické ukážky

- vyjadrenie prezidentky pre médiá

Žilina, Závadská cesta 9

Príchod na miesto je najneskôr o 12.10 h. Vstup cez hlavnú bránu.

Text, Zvuk, Foto

10.00 TK Slovenskej diabetologickej spoločnosti - cukrovka v kontexte pandémie koronavírusu

Téma: Ako sa prejavila pandémia na miere úmrtnosti diabetických pacientov a mali by sa pacienti s cukrovkou očkovať?

Informovať budú: predsedníčka SDS Katarína Rašlová, podpredseda SDS Zbynek Schroner, prezident OZ Slovenská diabetologická
asociácia Emil Martinka, diabetológ Jozef Lacka a prezident OZ Zväz diabetikov Slovensko Jozef Borovka.

Bratislava, hotel Carlton, Hviezdoslavovo námestie 3

Text, Video, Foto

10.00 Online diskusia Zelená transformácia plynárenstva - úloha biometánu

Organizuje Euractiv Slovensko.

https://monitora.sk/
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10.00 TK Inštitútu zamestnanosti a Fakulty managementu UK - predstavenie monografie

Témy: Predstavenie monografie Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku. Pozitívne príklady z rôznych kútov Slovenska
a návrhy na legislatívne zmeny s cieľom uľahčiť a zefektívniť inklúziu.

Bratislava, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, pred budovou (v prípade nepriaznivého počasia v zasadačke na 4. poschodí)

Text, Video, Foto

10.00 Podpísanie memoranda o spolupráci spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Tatra Trucks

Cieľom je zabezpečenie praktickej prípravy študentov stredných škôl technického zamerania.

Bánovce nad Bebravou, SOŠ strojnícka, Partizánska 1194/76

Text, Video, Zvuk, Foto

11.30 Brífing primátora mesta Žilina Petra Fabiáneho a primátorov Združenia K8

o záveroch rokovania Združenia K8.

Žilina, Radnica mesta Žilina, Mariánske námestie 31

Text, Video, Zvuk

12.00 Vyhlásenie ministra Richarda Sulíka a ministra školstva Ruskej federácie Valerija Faľkova

Vyhlásenie ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka a ministra školstva Ruskej federácie Valerija Faľkova po zasadnutí Medzivládnej
komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou.

Bratislava, hotel Carlton, Hviezdoslavovo námestie 3

Video, Foto

13.00 TK Slovenského národného divadla, stretnutie s tvorcami komédie Matka + generálka

11.00 h - generálka

13.00 h - TK, stretnutie s tvorcami komédie

Bratislava, SND, nová budova, vstup hlavným vchodom, Pribinova 17

Text, Video, Zvuk, Foto

13.00 Podávanie pôstnej šošovicovej "polievky chudobných"

Košice, roh ulíc Hlavná a Alžbetina

Text, Video, Zvuk, Foto

15.00 TK strany Aliancia

Téma: Pozvánka pre 76 hrdinov, ktorí reformu nemocníc posunuli do druhého čítania

Rimavská Sobota, nemocnica, pred hlavným vchodom, Šrobárová

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

kh lt

Autor: KH

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 8

Zdravie: Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie  
  12. 11. 2021, 10:01, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Zdravie: Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie

Košice 12. novembra (TASR) - Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v piatok informujú
širokú verejnosť o život ohrozujúcich rizikách týkajúcich sa mužského zdravia. V rámci osvetovej akcie Movember oslovujú okoloidúcich v
priestoroch košického obchodného centra na Námestí osloboditeľov. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

Medici budú verejnosti k dispozícii do 15.30 h. Hovoriť budú o rakovine semenníkov a prostaty. Záujemcov budú prakticky školiť aj
prostredníctvom modelu semenníkov s patologickou hrčkou.

Hlavným cieľom študentskej akcie je pripomenúť dôležitosť starostlivosti o zdravie a význam prevencie pre včasné odhalenie mužských
rakovinových ochorení. „Prevencia je veľmi dôležitá - nemala by sa podceňovať, pretože veľakrát môže zachrániť zdravie a ľudský život.
Dúfame, že aj my študenti so svojimi vedomosťami prispejeme k zvýšeniu povedomia o tejto téme, ktorá môže byť považovaná za
chúlostivú, ale je to tiež súčasť života a nemala by byť preto žiadne tabu,“ povedala podpredsedníčka pre vonkajšiu komunikáciu Spolku
medikov mesta Košice Viktória Kudriková.

Počas mesiaca november sa tradične konajú osvetové akcie zamerané na mužské zdravie. Symbolom celosvetovej kampane Movember
sú mužské fúzy, pritiahnuť majú pozornosť mužov k otázkam týkajúcim sa ich zdravia.

sem mac

Autor: SEM
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Parkovisko v areáli UNLP Košice na Triede SNP zrekonštruovali  
  12. 11. 2021, 11:17, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Košice 12. novembra (TASR) – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) po dvoch týždňoch ukončila asfaltovacie práce v rámci
rekonštrukcie parkoviska a cesty v areáli na Triede SNP. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.

V prvej etape realizovali opravu a následné asfaltovanie pri poliklinike a pod rondelom, ktoré boli verejnosti sprístupnené minulý týždeň. V
druhej etape opravili cesty a parkovacie plochy po Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

UNLP pred časom uzavrela v areáli most, ktorý spája objekty nemocnice na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad
štvorprúdovú cestu a električkovú trať. Krátko na to, z dôvodu mimoriadneho zlého technického stavu, nemocnica uzavrela aj kryté
parkovisko pod rondelom, a tiež plochu pre peších chodcov pred poliklinikou. "Opravami parkoviska sme naštartovali sériu investícií,
ktoré UNLP nevyhnutne potrebuje, pretože sa do nej neinvestovalo roky. V niektorých prípadoch aj desaťročia. A budeme pokračovať v
prácach na ďalších objektoch tak, aby sa postupne zlepšovali pracovné podmienky pre našich zamestnancov a, samozrejme, aj prístup
do nemocnice pre pacientov," povedal generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik.

Oprava plochy s rozlohou 2600 štvorcových metrov stála viac než 65.000 eur.

sem pop

Autor: POP
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Košice: Mestské ocenenia sú od piatka v rukách laureátov  
  13. 11. 2021, 11:42, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 13. novembra (TASR) – Spolu 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu ocenil
najvyššími mestskými oceneniami v Historickej radnici v Košiciach v piatok (12.11.) primátor Jaroslav Polaček. Slávnostný ceremoniál sa
pre pandémiu nového koronavírusu uskutočnil v netradičnom termíne.

Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením
májových osláv Dňa mesta Košice. "Keďže v máji v Kulturparku z pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok
2020, ceremoniál oceňovania za rok 2021 sa uskutočnil v náhradnom novembrovom termíne," informoval košický magistrát na svojej
internetovej stránke. Desať jednotlivcov a tri kolektívy sú po ceremoniáli držiteľmi Ceny mesta Košice, rovnaký počet jednotlivcov a
kolektívov získal Cenu primátora.

Cenu mesta na základe rozhodnutia košického mestského zastupiteľstva získal Bartolomej Buráš in memoriam, ktorý bol dlhoročným
riaditeľom konzervatória na Timonovej ulici, ekonóm a vrcholový manažér Franz Grohs, dlhoročný darca krvi a člen organizačného tímu
Medzinárodného maratónu mieru Peter Hrmo, infektológ Pavol Jarčuška, dlhoročný riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v
Košiciach Jozef Krištan, ďalej vedúca lekárka Národnej transfúznej služby SR Košice Jitka Mačalová, klinický fyzik Pavol Matula,
dlhoročný riaditeľ Ústrednej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Václav Pálfy in memoriam, ako aj predseda
Spoločnosti priateľov jogy Gejza Timčák a tiež Stanislav Vokál za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty v
relativistických jadrových zrážkach.

Kolektívmi ocenenými Cenou mesta sú príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach
zaradení v ambulancii HaZZ, oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície KR Policajného zboru v Košiciach a občianske
združenie Tanečné štúdio Adriany Vrbovej.

Cenu primátora mesta Košice si z Polačekových rúk prevzala jubilujúca Beáta Drotárová za celoživotný osobný a profesionálny prínos v
oblasti dramatického umenia, tiež Michal Dudovič za zásluhy v športovej oblasti a úspešnú i zahraničnú reprezentáciu mesta vo florbale,
Ján Liba za dlhoročný prínos v duchovnej službe, jubilujúca psychologička Gabriela Lukáčová či športovkyňa Viktória Pillárová za
úspechy v karate. Za rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej hudby primátor ocenil aj Milana Rendoša, "za kreatívny,
tvorivý a vysoko odborný prístup i významné výsledky v problematike riešenia dôchodkových záležitostí klientov Sociálnej poisťovne"
Lýdiu Rešteiovú. Ocenenou bola aj psychologička Ľubica Šťastná, publicista Milan Štelbaský či pedagogička a prednostka Kliniky detí a
dorastu Detskej fakultnej nemocnice Košice Veronika Vargová.

Polaček udelením Ceny primátora ocenil kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za pomoc počas obdobia pandémie
ochorenia COVID−19, jubilujúci Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice a tiež Občianske združenie kresťanských
seniorov pri MČ Košice – Západ.

"Vzácni a výnimoční ľudia, ktorých mená dnes zaznejú, sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Tvoria morálne a
spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí," vyjadril sa počas
ceremoniálu Polaček.

dur sem ima

Autor: DUR
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Parkovisko pri nemocnici opravili  
  13. 11. 2021, Zdroj: Plus jeden deň, Strana: 19, Vydavateľ: News and Media Holding, a.s., Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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KOŠICE

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura ukončila rekonštrukciu parkoviska a cesty v areáli na Triede SNP.

V prvej etape realizovali opravu pri poliklinike a pod rondelom. V druhej etape opravili cesty a parkovacie plochy pri Lekárskej fakulte
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

tasr
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Medici v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie: Kde ich môžete stretnúť?  
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Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie. Ilustračné foto

Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v piatok informujú širokú verejnosť o život
ohrozujúcich rizikách týkajúcich sa mužského zdravia.

V rámci osvetovej akcie Movember oslovujú okoloidúcich v priestoroch košického obchodného centra na Námestí osloboditeľov. TASR o
tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

Medici budú verejnosti k dispozícii do 15.30 h. Hovoriť budú o rakovine semenníkov a prostaty. Záujemcov budú prakticky školiť aj
prostredníctvom modelu semenníkov s patologickou hrčkou.

Hlavným cieľom študentskej akcie je pripomenúť dôležitosť starostlivosti o zdravie a význam prevencie pre včasné odhalenie mužských
rakovinových ochorení. „Prevencia je veľmi dôležitá - nemala by sa podceňovať, pretože veľakrát môže zachrániť zdravie a ľudský život.
Dúfame, že aj my študenti so svojimi vedomosťami prispejeme k zvýšeniu povedomia o tejto téme, ktorá môže byť považovaná za
chúlostivú, ale je to tiež súčasť života a nemala by byť preto žiadne tabu,“ povedala podpredsedníčka pre vonkajšiu komunikáciu Spolku
medikov mesta Košice Viktória Kudriková.

Počas mesiaca november sa tradične konajú osvetové akcie zamerané na mužské zdravie. Symbolom celosvetovej kampane Movember
sú mužské fúzy, pritiahnuť majú pozornosť mužov k otázkam týkajúcim sa ich zdravia.

Autor: TASR
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Revolucionár Miroslav Pollák: Kritici mudrujú po funuse. Keď mali možnosť zapojiť sa, čušali a čakali, ako to spravíme
my  
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Mám hovoriť, že ľudia sa nemali nechať zmagoriť Mečiarom a neskôr Ficom? Že nemali byť naivní, že sú znovu hlúpučkí a tak stále
dookola? To sú „kecy“ o ničom. Revolúcii nič nevytýkam, bol to svetlý bod našich dejín a tieto drobnosti ho nezatienia, tvrdí revolucionár
z Košíc Miroslav Pollák.

Narodili ste sa v Levoči, ale vyrastali ste v Košiciach. V akej rodine?

Otec bol výskumný pracovník, ktorý veľa čítal. Mali sme obrovskú knižnicu naplnenú skvelými titulmi, ktoré začali vychádzať počas
spoločenského odmäku v rokoch 1967 až 1968. Zrazu sme mohli čítať dovtedy zakázané diela rôznych mysliteľov a debatovať o nich.
Práve debaty s otcom ma dosť ovplyvnili.

On potom natvrdo zažil vstup okupačných vojsk do Československa v auguste 1968, keď bol svedkom, ako nevyšla sľubovaná „ľudská
tvár“ socializmu. Následne mal kadejaké problémy v práci. A ja ako každý aspoň priemerne zorientovaný, vnímavý človek som nemohol
nevidieť rozpory medzi slovami a skutkami súdruhov. Žasol som nad bezduchými a tupými komunistickými heslami v uliciach, ktorými nás
masírovali.

Zorientovať sa mi pomohli aj kamaráti, ktorí mali podobné názory ako ja, napríklad Marcel Strýko, Jaro Toldi, Dano Liška, Lev Bukovský a
ďalší. Nemal som však žiadne búrlivé strety s režimom, maximálne som kdesi strhol sovietsku zástavu, za čo sa potom niektorí pánkovia
na polícii hrali na dôležitých. Tie zástavy boli všade, no tak som ich na stožiaroch trochu preriedil. Boli to také naťahovačky so súdruhmi,
ale nič vážne.

Čo vás najviac vytáčalo?

Totálne kolektívne poníženie, ktoré bolo režimom jasne plánované. Život v porobe a schizofrénii sa však nedá vydržať donekonečna.
Súkromne vám kadekto kadečo povedal, ale navonok sa správal konformne s režimom. Už to samo osebe nebolo normálne.

Zároveň som videl, ako vedia byť komunisti pomstychtiví, ako vedia človeka doslova zničiť. Zažil som učiteľa dejepisu, ktorý pôvodne
prednášal na Karlovej univerzite v Prahe. Ako nepohodlného ho poslali učiť na strednú školu do Bratislavy, ale nakoniec aj to bolo málo,
a tak skončil na základnej škole v Košiciach, aby ho nakoniec vyhodili aj odtiaľ a posunuli až kamsi k hraniciam s Ukrajinou. Bol to pritom
skvelý človek aj učiteľ.

To boli vážne veci, ale režim bol taký tupý, že do absurdných detailov riešil aj úplné hlúposti.

Takých šialeností bolo nespočetne veľa – napríklad ak niekto nebol členom Socialistického zväzu mládeže (SZM), poslali ho pred kárnu
komisiu SZM, ktorá ho mala potrestať. Lenže komisia nemala žiadne právomoci voči nečlenovi, a tak sa to celé zrušilo, aby to potom
neskôr nejaký iniciatívny karierista opäť naplno rozbehol.

Iná hlúposť – ja som do SZM nevstúpil, napriek tomu ma tam nejaký čas viedli, lebo im to v tom čase vyhovovalo. Keď som po škole učil
na katedre matematiky, nahovárali ma zase na členstvo v Zväze československo-sovietskeho priateľstva, ktorý mal skratku ZČSSP.
Odmietol som a čakali ma za to zbytočné naťahovačky. Doslova pre debilinu.

Rovnako si na mne súdruhovia zgustli, keď som odmietol vstúpiť do ROH, teda do Revolučného odborového hnutia, čo boli komunistické
odbory. Odmietol som to ako jediný v zamestnaní, čím som im spôsobil šialené problémy v účtovníctve, lebo mi museli spätne vracať
jedno percento z príjmu, ktoré sa na odbory strhávalo.

Komunisti jednoducho riešili aj „prkotiny“. Svojím spôsobom bolo komické, že z nich majú ťažšiu hlavu ako my, ktorých naháňali. Ale
pozor, teraz to vyzerá tak, ako keby som zľahčoval obdobie komunizmu a jeho režim. Ani náhodou. Ten režim vraždil fyzicky aj duševne.
Ten režim každý deň vraždil dôstojnosť človeka.

Prečo ste šli študovať matematiku?

Keď sa ma na gymnáziu pýtali, kam chcem ísť, provokačne som povedal, že na teológiu aj na matematiku. Vzniklo z toho pobúrenie,
predvolali si mojich rodičov. [lock]Nakoniec z toho bola len matematika, ktorá je nepolitická a neideologická. Jej pravidlá platia v každom
režime.

Kedy ste sa dozvedeli o udalostiach v Prahe 17. novembra 1989?

Povedal mi o nich sused už v ten piatok večer. Kým ja som sa kdesi túlal, on počúval rádio. Potom sme sa už spájali viacerí kamaráti a 
špekulovali sme, čo ďalej. Čoskoro sme začali vyrábať a šíriť tlačoviny a chodiť medzi študentov. Boli sme v spojení s kamarátmi, ktorí
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študovali v Prahe.

Košice mali bližšie k Prahe ako k Bratislave, preto tam po revolúcii vznikali najskôr bunky Občianskeho fóra, až neskôr aj Verejnosti proti
násiliu.

Tak to jednoducho bolo. Má to logiku. Keď prišla revolúcia a začali štrajkovať študenti, ktorých som učil matematiku, založili sme v škole
najskôr Občianske fórum. Potom vzniklo mestské OF, krajské a neviem aké OF, až neskôr prišla VPN a následne aj KDH. Bol som pri
zakladaní všetkých troch značiek.

Do vzniku VPN nás tlačila Bratislava a videli sme, že ak sa toho nechytíme my, chytia sa toho kadejakí „vytrénovaní živáni“, ktorí čakali v
pozadí a rozhodne nemali čestné úmysly. V podstate mnohí z nás boli všetkým – OF, VPN aj KDH.

V Košiciach sme v tom problém nevideli, pod všetkými názvami sa presadzovali tie isté hodnoty aj požiadavky. A kým viacerí sme sa
motali tam aj tam, niektorí si vybrali len jednu značku.

Nevyčítali vám z Bratislavy, že preferujete Občianske fórum?

Nemali nárok nám nič vyčítať, jednoducho z Košíc do Prahy bolo vždy „bližšie“ ako do Bratislavy. Najmä vďaka priamym nočným vlakom.
Človek večer nasadol a ráno bol v stovežatej.

Počkať, do Bratislavy ste nemali priame vlakové spojenie?

Vtedy nie. Museli sme presadať tuším v Žiline a trčať tam niekoľko hodín. Možno aj nejaký priamy zdĺhavý denný spoj existoval, ale všetci
sme vedeli, že do Prahy sa cestuje zásadne bez straty času.

Okrem toho, Praha bola hlavným mestom. Bolo tam viac škôl, a teda aj viac študentov z východného Slovenska. Mnohí z nás mali viac
kamarátov aj kontaktov v Prahe ako v Bratislave. Keď sme chceli ísť na dobré koncerty, na kultúru, do divadla, na žúry, išli sme do Prahy.

Miroslav Pollák (vľavo) s Ferom Guldanom. Foto – archív M. P.

V tom čase ste učili na katedre matematiky dnešnej Technickej univerzity v Košiciach.

Naši študenti boli na začiatku trochu zaseknutí. Nebol internet ani mobily, takže chvíľu trvalo, kým sa zorientovali. Aj preto som volal
študentom do Prahy, aby rýchlo pricestovali a priniesli aktuálne zážitky a vyhlásenia. Využili sme ich na veľkých mítingoch, keď sa ešte
niektoré vedenia vysokých škôl snažili manipulovať študentov. Aj u nás.

V akom zmysle?

Napríklad tak, že na stretnutí študentov a zamestnancov našej školy v utorok 21. novembra zaznievali somariny typu, že záleží najmä na
kvalitných študijných výsledkoch a na hygiene na internátoch. Chápete – beží veľký míting, ale o tom, čo sa udialo v Prahe, nepadlo ani
slovo. Bodaj by, keď tam rečnili najmä šéfovia komunistickej strany, zväzáci a im podobní.

Stál som naboku a videl som, že vzadu sa zjavil kamarát z Prahy. To už míting bežal snáď dve hodiny a stále sa mlátila len prázdna
slama. Fyzicky sme kamaráta doslova pretlačili k mikrofónu, aby prehovoril. Papaláši nám to nechceli dovoliť, ale nakoniec som vykríkol,
že prišli študenti z Prahy. A všetkých som sa spýtal, či chcú počuť pravdu o tom, čo sa tam stalo. Vtedy sa celá sála prebudila.

Vidíte – aj to, že som volal rovno študentov z Prahy, a nie z Bratislavy, je dôkazom, že v Košiciach sme mali bližšie k Prahe. Nebolo v
tom nič osobné, zavolať ľudí z Bratislavy mi jednoducho nenapadlo.

Dvadsiateho novembra už kresťanskí aktivisti ako Pavol Hric či Rudolf Bauer navštevovali košické divadlá a vyzývali hercov na štrajk.
Bivakovali študenti v škole ako napríklad na VŠMU v Bratislave?

Skôr sa zakladali štrajkové výbory, pričom my sme sa najmä snažili, aby študenti rozumeli tomu, čo sa okolo nich deje. Ako pedagóg som
sa nemohol pozerať na to, že hneď prvý štrajkový výbor vytvorili študenti zo SZM a na čelo si dali komunistu, ktorý to celé ťahal úplne
inam. Až potom vznikol príčetný štrajkový výbor na baníckej fakulte, kde to riadil Miro Ondruš.

My ako zamestnanci sme zatiaľ vyjednávali s vedením univerzity, aby bol vymenený rektor, vytvárali sme tlak aj na vedenia jednotlivých
fakúlt, aby sme mali k dispozícii potrebné miestnosti a podobne.

V utorok 21. novembra 1989 zvolal míting pre Košičanov umelec Peter Kalmus. Na Hlavnej ulici pred Tuzexom.

Ešte predtým bol v Dome umenia koncert vážnej hudby, kde orchester zahral iba hymnu a oznámil, že ďalej nehrá, lebo nasledovať bude
veľká diskusia. Vyhlásil to tam skvelý husľový virtuóz Karol Petróczi. Do hľadiska si na rôzne miesta posadali aj eštebáci, ktorí sa snažili
debatu deštruovať, ale mali smolu.

https://monitora.sk/
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Potom sa už každý deň dialo množstvo akcií, takže sa mi zlievajú dohromady. Každý, koho sa opýtate, vám bude rozprávať o inej, lebo
nik nemal šancu zapamätať si všetky, ani sa na všetkých zúčastniť. A každý tú svoju bude považovať za prvú a najdôležitejšiu.

Každé rozprávanie, vrátane vlastného, preto beriem s rezervou, predsa len sme si nepísali denníky. Všetci vedeli, že keď večer prídu do
centra mesta, určite bude aj nejaká akcia, teda debata alebo míting pred vedeckou knižnicou.

Miroslav Pollák. Foto – archív M. P.

Čo bolo vašou konkrétnou úlohou počas revolúcie?

Koordinovať chaos. Už tým, že sa založilo OF, VPN aj KDH, museli existovať ľudia, ktorí to udržiavali v chode a rovnováhe. Napríklad aj
preto, aby to niektorí nevzdali. Stále totiž medzi nás lozili aj ľudia, ktorí mali hlúpe nápady v snahe všetko deštruovať, prípadne riešiť iba
hlúposti. Zmena systému ich nezaujímala.

Na starosti sme mali aj tlačoviny, prehováranie konkrétnych ľudí, aby sa zúčastnili okrúhlych stolov na mestskej, okresnej aj krajskej
úrovni, ale aj komunikáciu s Prahou a neskôr s Bratislavou.

Ľudí z centra VPN sme dokonca museli presviedčať, že nemáme žiadny problém fungovať v OF, VPN aj KDH zároveň. Stále sa totiž
vypytovali, kto vlastne sme a za koho kopeme. V Košiciach sme týmto bratislavským „kecom“ príliš nerozumeli.

V podstate som bol človek, ktorý večne niečo organizoval a zabezpečoval tak, aby to ostatným bolo v prípade potreby k dispozícii. Každá
z tých vecí samostatne bola v podstate drobnosť, ale ako celok ma to zamestnávalo od rána do noci.

Šiesteho decembra 1989 pricestoval do Košíc z Bratislavy vlak Nežnej revolúcie plný študentov aj známych osobností, ktorý po celej
trase burcoval občanov, aby sa pridali na stranu zmeny. Viacerí Košičania mi spomínali, že sa ich to trochu dotklo. Vraj im tým Bratislava
dávala najavo, že na východe sú zaspatí, kým inde to už vrie.

Aj ja mám na to kritický názor, dokonca som k tomu vlaku ani nešiel. Dotklo sa ma to osobne. Čo nám tým chceli bratislavskí študenti
dokázať? Veď už viac ako dva týždne predtým sme mali v Košiciach študentov z Prahy, ktorí priniesli čerstvé informácie.

Čo nám tí vo vlaku chceli vysvetľovať, koho chceli burcovať? Veď sme v ničom nezaostávali. Bral som to skôr ako nejaký ich výlet, zájazd
či happening. Pre nás, ktorí sme už dávno boli v plnom nasadení, bol nezaujímavý.

Organizátori to mysleli dobre a v podstate všade po trase ich ľudia vítali a tešili sa z nich. Navyše, aj vy z Košíc ste 18. decembra vyslali
vlak do Prahy na podporu kandidatúry Václava Havla za prezidenta.

Aspoň vidíte, že tie vlaky s Prahou fungovali, ako mali. Dvadsiateho decembra už Havel navštívil Košice. Inak, všetky dátumy, ktoré
spomínam, berte s rezervou, lebo si ich môžem mýliť. Bol to strašný frmol.

Nakoniec ste vstúpili aj do aktívnej politiky.

Pôvodne som chcel odísť práve po prvých slobodných voľbách. Chcel som pomôcť, aby sa dobre pripravili, aby sa odovzdali kandidačné
listiny, a neskôr sa venovať akademickej dráhe. Lenže videli sme, že je problém prehovoriť niektorých ľudí, aby kandidovali. Niektorých
sme prehovorili, iní nás hneď odmietli, lebo sa chceli venovať svojej pôvodnej práci.

Napríklad KDH sa nám zdalo príliš komótne a pomalé, tak som mu šiel pomáhať ja, Vladislav Chlípala išiel pomáhať VPN a tak ďalej.
Zrazu niekto navrhol, aby som bol na kandidátke KDH aj ja.

Neplánoval som to, ale hlasovalo sa a zrazu som bol na prvom mieste kandidátky za Východoslovenský kraj do Slovenskej národnej
rady. V Bratislave urobili zmenu, dali predo mňa Ivana Čarnogurského, a tak som sa stal dvojkou.

Čím vás zlomili?

Argumentom, že všetkých prehováram na kandidátku, lámem ich, buntoším, ale sám sa tam nechcem napísať, hoci som pri nich od
začiatku. Vraj prečo niečo žiadam od iných a sám to odmietam urobiť.

Ako poslanec parlamentu ste vydržali dve skrátené volebné obdobia – do roku 1994.

Najskôr poviem, že zloženie slovenského parlamentu po prvých slobodných voľbách v roku 1990 bolo jednoznačne najkvalitnejšie zo
všetkých doterajších porevolučných parlamentov. To vám potvrdí každý, kto o tom niečo vie.

Po roku 1994 som z KDH vycúval, mali sme medzi sebou problémy – ja s KDH aj KDH so mnou. Dnešnými slovami by ma označili za
slniečkara a liberála. Ich videnie sveta a témy, ktoré pretláčali, mi nekonvenovali. Nepatril som tam.
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Konkrétne?

Bol som federalista a mal som nepekný konflikt s Lacom Pittnerom, nechcem to však podrobne rozoberať. Jednoducho som zašiel za
Jánom Čarnogurským, poďakoval sa mu za spoluprácu a slušne sme sa dohodli na mojom odchode.

Demonštrácia pred vedeckou knižnicou v Košiciach 24. novembra 1989. Foto – TASR

Ako dnes spomínate na revolučné časy?

Som úprimne rád, že došlo k tej obrovskej zmene. Je to najkrajšia vec, ktorá sa nám mohla stať a ktorú som mohol zažiť zblízka.
Neznechutia mi to ani všetky tie špinavé svinstvá, ktorých sme boli svedkami posledných viac ako 30 rokov.

Stále sme nezrelá občianska spoločnosť, ale November bol fajn. Nemám dôvod naň hundrať. Od tej chvíle totiž môžem slobodne robiť,
čo chcem – vymýšľať vlastné aktivity, s kamarátmi editovať, písať a vydávať knihy, organizovať desiatky výstav po celej krajine s Ferom
Guldanom, venovať sa rôznym aktivitám na tému ľudských práv, komentovať verejné dianie, pomáhať chudobným komunitám,
pripomienkovať dôležité dokumenty pre krajinu a podobne.

A ak ma niekto naštve, pokojne idem za štátnym tajomníkom či za ministrom a poviem im, čo si myslím. Výnimkou boli len garnitúry
Mečiara a Fica, ktoré iné názory nezaujímali.

Bol som pri organizovaní revolúcie, bol som poslancom, bol som pri vzniku SDK, teda pri páde Mečiara, bol som splnomocnencom pre
rómske komunity za vlády Ivety Radičovej. Nemám sa na čo sťažovať a stále je čo robiť.

Napadá vám, čo sa počas revolúcie malo urobiť inak?

Tento typ rečí nemám rád. Nie sú fér, lebo každý mudruje po funuse, ale keď sa mohol zapojiť a dianie priamo ovplyvniť, čušal a čakal,
ako to urobíme my, ktorí sme sa neskrývali.

Mám dnes hovoriť, že ľudia sa nemali nechať zmagoriť Mečiarom a neskôr Ficom? Že nemali byť naivní, že mali byť rozumnejší a že sú
znovu a znovu hlúpučkí a tak stále dookola? To sú už len „kecy“ o ničom. Ja revolúcii nič nevytýkam, bol to mimoriadne svetlý bod našich
dejín a takéto drobnosti ho nezatienia.

Miroslav Pollák (1957)

Narodil sa v Levoči, väčšinu života prežil v Košiciach. Vyštudoval matematiku na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a sociálnu
prácu na Katolíckej univerzite v Ružomberku, absolvoval študijné pobyty v Brne, Londýne, Belgicku a USA. Pôsobil ako pedagóg
matematiky na Technickej univerzite v Košiciach, v tejto pozícii ho zastihla revolúcia v roku 1989. V Košiciach sa stal jedným z jej lídrov.
Dve volebné obdobia (1990 až 1994) bol poslancom slovenského parlamentu za KDH, neskôr začal pôsobiť v treťom sektore, v rámci
ktorého sa dodnes venuje terénnej práci, regionálnemu rozvoju, chudobe a pomoci marginalizovaným komunitám. Dlhodobo sa venuje
ľudským právam. Za vlády Ivety Radičovej bol splnomocnenom pre rómske komunity. Založil občianske združenie Krásny Spiš, je
autorom a editorom viacerých kníh.

Miroslav Pollák. Foto &#8211; archív M. P.

Autor: Karol Sudor
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Ilustračné. Zdroj: unlp.sk

KOŠICE – V areáli Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach sú po dvoch týždňoch konečne ukončené asfaltovacie práce v
rámci rekonštrukcie parkoviska a cesty v areáli na Triede SNP. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.

V prvej etape realizovali opravu a následné asfaltovanie pri poliklinike a pod rondelom, ktoré boli verejnosti sprístupnené minulý týždeň. V
druhej etape opravili cesty a parkovacie plochy po Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Nemocnica pred časom uzavrela v areáli most, ktorý spája objekty nemocnice na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad
štvorprúdovú cestu a električkovú trať. Krátko na to, z dôvodu mimoriadneho zlého technického stavu, nemocnica uzavrela aj kryté
parkovisko pod rondelom, a tiež plochu pre peších chodcov pred poliklinikou.

“Opravami parkoviska sme naštartovali sériu investícií, ktoré nemocnica nevyhnutne potrebuje, pretože sa do nej neinvestovalo roky. V
niektorých prípadoch aj desaťročia. A budeme pokračovať v prácach na ďalších objektoch tak, aby sa postupne zlepšovali pracovné
podmienky pre našich zamestnancov a, samozrejme, aj prístup do nemocnice pre pacientov,” povedal generálny riaditeľ UNLP Ján
Slávik. Oprava plochy s rozlohou 2600 štvorcových metrov stála viac než 65.000 eur.

Autor: TASR
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PR článok

Útok nasleduje útok. Predstavivosť, postreh, odvaha, kreativita, skúsenosti. A nekonečná ambícia vyhrať. Že o čom hovoríme? O
kybernetickej bezpečnosti.

Vo finále kyberbezpečnostnej hry Guardians sa stretlo desať tímov, dva z toho online. Každý z nich sa prihlásil anonymne ako
individuálny hráč a vytvorili tímy. Niektorí študenti, iní ítečkári či bezpečnostní profesionáli, spolu 68 tímov v kvalifikácii. Atmosféra bola
úžasná.

Útoky, ktoré hráči riešili, vychádzajú z najčastejších kyberútokov a zneužívaných zraniteľností v rokoch 2020 a 2021. Inšpiráciou do hry
boli aj incidenty, ktoré riešili forenzné tímy Binary Confidence pre klientov na Slovensku.

Kto bránil najlepšie?

Víťazný tím tvorila štvorica bezpečnostných odborníkov spoločnosti Eset. Pre zaujímavosť – priemerný vek tímu je 26 rokov, najmladší
člen má 22 rokov.

Na druhom mieste prekvapil iba dvojčlenný tím, ktorý bol v Guardians po prvýkrát. Nadchla ich myšlienka súťažiť v bezpečnostnej hre a
organizátorov nadchol ich výkon. Až nasledujúci pondelok anonymitu tímu „čiastočne prelomilo“ Ministerstvo informatizácie, ktoré
potvrdilo, že jeden zo súťažiach je profesionál z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.

Nováčikmi v súťaži bol aj firemný tím Orange, kde sa neobával k počítaču sadnúť ani ich šéf Henrich Šnajder. Vyznáva totiž
presvedčenie, že „líder ide príkladom“. A kolegom, firemným šéfom informačnej a kybernetickej bezpečnosti, odkazuje, že ich rád uvidí
za obrazovkou budúci ročník.

Z ďalších dôveryhodných zdrojov sa podarilo zistiť, že Eset mal v súťaži ešte jednu zostavu, v dalšom tíme tvorili jadro kolegovia z
CSIRTu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a ostatné tímy sa „vyskladali“.

„Kvalifikácia je anonymná a účastníkov spoznáme až v deň finále. Každým rokom však pozorujeme vyššiu úroveň,“ potvrdzuje Ján
Andraško, ktorý vedie prípravný tím Guardians.

Svet je pod paľbou

Profesionálny turnaj Guardians pripravujú slovenskí bezpečnostní odborníci už piaty rok a hlavným motívom sú bezpečnostné udalosti vo
svete. Organizátori tento rok vytvorili virtuálny mediálny dom s kompletnou infraštruktúrou a tímy „bránili redakciu“.

Počas hry sa tak účastníci stretli s rôznymi vektormi útokov od štandardných zraniteľností serverov a phishingových e-mailov až po
infikovanie zariadení. Michal Korchaník popisuje hru ako detektívny román: „Napríklad hľadajú s minimálnym množstvom indícií. Ale
riešia najmä technické úlohy, kde musia reverzovať a prelamovať kryptografiu.“

Len čo tím identifikuje incident, začnú sa zhromažďovať a analyzovať digitálne dôkazy. Zisťujú sa príčiny útoku a zároveň slabé stránky a
zraniteľné miesta, ktoré umožnili prienik.

Guardians slúži ako tréningová platforma, vytvára priestor na vyhľadávanie talentov a otvára záujemcom svet kybernetickej bezpečnosti.
Poslaním projektu je zvýšiť povedomie o kybernetickej bezpečnosti a predstaviť možný dosah počítačovej kriminality na populáciu.

Vo videu sa dozviete, kto robí hráčom „zlobu“, čo priznal víťazný tím a prečo sú obrancovia také hviezdy vo svojej brandži.

Guardians 2021

Autor: PR článok
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Ocenených schválilo zastupiteľstvo.

KOŠICE. Celkovo 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si v piatok v priestoroch
Historickej radnice prevzalo z rúk košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) Cenu mesta Košice a Cenu primátora.

O laureátoch Ceny mesta za rok 2021 rozhodlo mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie, ktorá z prijatých návrhov vybrala
10 jednotlivcov a tri kolektívy.

Náhradný termín

Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením
májových osláv Dňa mesta Košice.

((piano))

Keďže v máji v Kulturparku z pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok 2020, ceremoniál oceňovania za rok
2021 sa uskutočnil v náhradnom novembrovom termíne.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokMestskí poslanci odobrili návrhy na Cenu mesta Košice 2021 Čítajte Polaček: Títo ľudia sú pýchou
Košíc

Primátor sa vo svojom prejave poďakoval všetkým oceneným za to, že svoje odborné, umelecké i ľudské kvality spojili s mestom Košice
a zúročili ich v prospech mesta.

„Je pre nás veľmi dôležité pokračovať v dlhoročnej tradícii udeľovania najvyšších mestských ocenení a prejavovať úctu osobnostiam,
ktoré dávajú nášmu mestu dušu. Vzácni a výnimoční ľudia, ktorých mená dnes zaznejú, sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás
všetkých. Tvoria morálne a spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v
zahraničí. Moje myšlienky sú aj s tými, ktorí tu s nami, žiaľ, už nemôžu byť. Navždy si ich budeme pamätať ako symboly lokálpatriotizmu,
garantov kvality a odbornosti, ako vzácnych kolegov, priateľov, dobrých ľudí," povedal Polaček.

Zoznam ocenených

KTO ZÍSKAL CENU MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

Art Bartolomej BURÁŠ, in memoriam, za významný celoživotný pedagogický, organizačný a umelecký prínos pre organizácie v meste
Košice.

Franz GROHS pri príležitosti životného jubilea za významný podiel na rozvoji IT sektora v meste Košice a dlhodobé aktívne pôsobenie v
prospech ekonomicko-sociálneho rozvoja Košíc.

Peter HRMO za dlhoročné darcovstvo krvi a podporu Medzinárodného maratónu mieru.

MUDr. Pavol JARČUŠKA, PhD. za aktívne pôsobenie a koordináciu postupov v boji s pandémiou nového koronavírusu covid-19 na
regionálnej, celoslovenskej a európskej úrovni a mediálnu prezentáciu súvisiacich odborných stanovísk pre verejnosť.

Jozef KRIŠTAN pri príležitosti ukončenia aktívneho pôsobenia vo funkcii riaditeľa Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v
Košiciach a odchodu do dôchodku za významnú celoživotnú prácu v oblasti vzdelávania na území mesta Košice.

Jitka MAČALOVÁ za celoživotnú prácu s darcami krvi.

RNDr. Pavol MATULA, CSc. za významný celoživotný prínos v oblasti rádiobiológie a liečby nádorových ochorení.

Václav PÁLFY, in memoriam, za celoživotný prínos v oblasti knihovníctva a osvety.

Ing. Gejza TIMČÁK, PhD. za dlhoročnú aktívnu podporu telesného a psychického zdravia Košičanov.

RNDr. Stanislav VOKÁL, DrSc. pri príležitosti životného jubilea za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty
v relativistických jadrových zrážkach.
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Kolektívy:

Kolektív príslušníkov Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach zaradených v ambulancii Hasičského a
záchranného zboru za aktívny podiel na účasti v boji proti nákaze covid-19.

Oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach za nepretržitú záslužnú
činnosť pri ochrane života a zdravia.

OZ Tanečné štúdio Adriany VRBOVEJ pri príležitosti 10. výročia založenia za významný prínos k rozvoju kultúry a podporu mladej
generácie v meste Košice.

KTO ZÍSKAL CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

Art. Beáta DROTÁROVÁ pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického
umenia v meste Košice.

Michal DUDOVIČ za významné zásluhy v športovej oblasti a úspešnú reprezentáciu mesta Košice na Slovensku aj v zahraničí vo
florbale.

Ján LIBA pri príležitosti životného jubilea 33 aktívnych rokov v duchovnej službe za dlhoročný prínos pre Košice a východoslovenský
región v duchovnej službe.

Gabriela LUKÁČOVÁ pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a pomoc
seniorom v zariadeniach sociálnych služieb a za odborný a ľudský prínos v oblasti psychológie.

Viktória PILLÁROVÁ za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a dosiahnuté športové úspechy v športovom karate v kategóriách kumite.

Milan RENDOŠ za dlhoročné mapovanie, rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej hudby a za mimoriadne zásluhy pri
uchovávaní a šírení hudobných tradícií Abova.

Lýdia REŠTEIOVÁ za kreatívny, tvorivý a vysoko odborný prístup i významné výsledky v problematike riešenia dôchodkových záležitostí
klientov Sociálnej poisťovne.

Ľubica ŠŤASTNÁ za dlhoročnú obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a odborný prínos v oblasti klinickej psychológie.

Milan ŠTELBASKÝ pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný prínos v oblasti publicistiky a dokumentaristiky v meste
Košice a v regióne východného Slovenska.

MUDr. Veronika VARGOVÁ, PhD. za mimoriadnu aktivitu, rozsiahlu pedagogickú činnosť a prínos vo vedení vysokošpecializovaného
pracoviska Kliniky detí a dorastu, najväčšieho v rámci východoslovenského regiónu.

Kolektívy:

Kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za príkladnú, nezištnú a obetavú pomoc, preukazovanú počas obdobia pandémie
ochorenia covid−19, najmä v oblasti laboratórnej diagnostiky.

Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice pri príležitosti 70. výročia vzniku za dlhoročnú úspešnú činnosť, rozvoj
turistiky a podporu medzinárodných podujatí v meste Košice.

Občianske združenie kresťanských seniorov pri MČ Košice-Západ pri príležitosti 25. výročia vzniku za dlhoročnú aktívnu činnosť v
prospech seniorov mesta Košice.

Autor: Róbert Bejda
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Študoval u Hložníka v Bratislave, učil v Prešove, tvoril aj po deväťdesiatke.

Tibor Gáll v decembri 2020 (7 fotografií)

KOŠICE. Vo veku 91 rokov zomrel v sobotu ráno významný košický umelec, akademický maliar a grafik Tibor Gáll. Žil a tvoril v
Košiciach, učil v Prešove.

Po úspešnom absolvovaní grafickej špeciálnej školy Vincenta Hložníka na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení sa definitívne
usadil v rodných Košiciach v roku 1956.

Spočiatku sa venoval najmä grafickej tvorbe. V rokoch 1961 – 1999 pôsobil ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Filozofickej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Od roku 1964 sa začal významnejšie venovať maliarstvu.

V začiatkoch svojho pôsobenia sa intenzívne venoval knižnej ilustrácii. Je autorom monumentálno-dekoratívnych diel vytvorených
rôznymi technikami, z ktorých sú najviac významné farebnou kvalitou artprotisy.

Prvú výstavu mal v roku 1955 na VII. krajskej výstave. Samostatne predstavil výsledky svojej práce na zhruba 30 výstavách.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokTibor Gáll: Som citlivý a to sa už nenosí Čítajte Košice spomínajú na majstra

„Gállovo maliarstvo bolo lyrickým zhmotňovaním snov a vízií,“ uctila si umelca Východoslovenská galéria v Košiciach, v ktorej zbierke je
jeho tvorba početne zastúpená.

Posledné roky sa pri tvorivej činnosti nechával inšpirovať vážnou hudbou, ktorá ho fascinovala. V roku 2015 prezentoval Tibor Gáll
súborné dielo na výstave s názvom Nedosnívané sny, ktorá bola zároveň jeho poslednou výstavou vo Východoslovenskej galérii.
Obsahovala súbor 200 diel.

„Odišiel majster Tibor Gáll, umelec s nesmiernym talentom a ešte väčším srdcom. Ateliér považoval za svoje kráľovstvo a i napriek
pokročilému veku sa snažil tvoriť denne a čo najviac. Práve tam sa cítil byť najmenej zraniteľný, najviac v bezpečí a šťastný, že môže
robiť to, čo má rád,“ vzdalo výtvarníkovi hold i staromestské Múzeum Vojtecha Löfflera.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokVýtvarník Tibor Gáll považuje ateliér za svoje kráľovstvo Čítajte Tvoril aj po deväťdesiatke

V auguste 2020 oslávil výtvarník Tibor Gáll jubileum, deväťdesiat rokov, no tvorby sa nevzdal. Do ateliéru chodil každý deň. A keďže z
bytu na 3. poschodí to mal doň 15 schodov, napĺňal aj radu lekárov, podľa ktorých sa mal dostatočne pohybovať.

((piano))

„Táto skutočnosť, táto moja pracovná aktivita, mi v značnej miere pomáha pri mojich myšlienkových aj zdravotných pochodoch. V mojom
veku tieto veci môžu pôsobiť buď škodlivo, alebo, ako v mojom prípade, veľmi blahodarne. Keby som toto nerobil, bolo by to veľmi zlé,“
vyznal sa vlani maliar v rozhovore pre Korzár.

„V lete som tu do večera a maľujem, kým mi to denné svetlo dovolí. Teraz mám na štafliach obraz, ktorý maľujem cez deň, a keď sa
vrátim popoludní, dávam si do poriadku staré archívy.“

O tom, že sa rodák z Košíc po skončení štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave vrátil na východ, rozhodla aj taká
prozaická vec. V hlavnom meste so snahou získať priestory na tvorbu neuspel. A napokon vrátiť sa ho primali aj úzke rodinné väzby.

Nikdy to neoľutoval, aj keď umelecké zázemie v Bratislave bolo oveľa prajnejšie. Na druhej strane sa do Košíc či Prešova vrátili len
sochári Ján Máthé a František Patočka.

Príchod v tom čase jediného maliara, absolventa vysokej školy, na východe vítali. A jemu sa otvorili široké možnosti. Práce sa mu za
krátky čas nakopilo toľko, že sa o ňu delil s kolegom.

Navyše v Prešove, na vtedajšej Filozofickej fakulte UPJŠ, zakladali katedru výtvarnej výchovy a známy maliar, ktorý tým bol poverený,
Jozef Bendík, ako jedného z prvých oslovil aj Tibora Gálla. Na 38 rokov tak spojil umeleckú tvorbu so vzdelávaním budúcich učiteľov
výtvarnej výchovy či umelcov.

Košičania grafike neholdovali
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„Keď som prišiel do Košíc v roku 1956, priateľské vzťahy medzi umelcami veľmi nepanovali. Skôr prevládala umelecká i ľudská rivalita.
Ja som tu mal dvoch – troch kamarátov. Veľmi dobre som si rozumel s Ľudovítom Feldom, Lajči-báčim, ako som ho volal. Bol nesmierne
vzdelaný a sčítaný. Prvú monumentálnu prácu, ktorú som robil v Košiciach, som robil s ním u Vojtecha Löfflera na Kmeťovej ulici. Aj s
ním som sa, napriek vekovému rozdielu, veľmi skamarátil. A bol tu ešte maliar, ktorý mal mníchovskú školu – Gejza Kieselbach, maľoval
samé zvieratá,“ zaspomínal si vlani Tibor Gáll na ľudí, s ktorými po návrate do Košíc udržiaval priateľské kontakty a ktorí ho ovplyvnili.

Študoval na vysokej škole u profesora Vincenta Hložníka a, ako hovoril, dokonale si osvojil všetky grafické techniky. No po príchode do
Košíc s nimi veľmi neuspel.

„Pokúšal som sa vystavovať a predávať grafické diela. No pre Košičanov grafika nebola zaujímavá. Sem-tam som sa prezentoval
akvarelom, temperovou maľbou, nejakým zátiším, ktoré sa podarilo predať. Tak som začal maľovať. Prvú samostatnú výstavu som mal v
roku 1962 vo vtedajšej predajni Dielo. Boli to samé pastely – krajiny, zátišia, nejaké akty. Potom som sa venoval maľbe a ukázalo sa, že
to ľudí i kritikov viac zaujímalo,“ povedal nám v decembri umelec.

„Ľudia si vtedy mysleli, že obraz je len to, čo je namaľované na plátne. A niektorí ešte žiadali, aby bol v zlatom drevenom ráme.“

Nesúhlasil s improvizáciou

Tibor Gáll ale neostal len pri grafike, kresbe či maľbe. Svoj „repertoár“ rozšíril aj o knižnú ilustráciu, artprotisy (textilné koláže), gobelíny,
mozaiky. Len vďaka tejto širokej palete techník dokázal pretlmočiť divákom všetky svoje sny a predstavy.

„Svoje veci zakladám na myšlienkových pochodoch. Mám ten názor, že obraz nie je obrazom, keď je len farebný, ale až vtedy, keď má aj
nejaký myšlienkový náboj. A ten treba obuť do takého tvaru, aby nielen autor, ale aj divák pochopil, o čo ide. Od začiatku nesúhlasím s
improvizáciou, nesúhlasím s náhodou. Keď chcete vyjadriť nejakú myšlienku, musíte vedieť obsah tej myšlienky. A vo svojej tvorivej
aktivite musíte pokračovať tak, aby ten myšlienkový pochod dal výsledok, aký potrebujete, aby ste robili to, čo vy chcete, čo ste si vy
vysnívali, nie čo chce štetec alebo plátno. Nejde len o to, aby to bolo pekné farebné. Ak niekto chce od obrazu, len aby rozfarbil stenu, je
to podľa mňa veľmi málo. Pokiaľ akékoľvek umelecké dielo nemá myšlienku, nemôže byť umeleckým dielom. Žiadna improvizácia, ale
vedomá a cieľavedomá činnosť,“ rozvíjal Tibor Gáll svoje úvahy o umení.

O všestrannosti výtvarníka svedčí aj rozmanitosť artefaktov, ktoré počas života vytvoril. S hrdosťou vymenoval: „Urobil som šesť veľkých
mozaík zo štiepaného kameňa, ďalšiu z okruhliakov, veľkú drevenú intarziu s rozmermi 5 x 3,5 metra, dva kovové reliéfy, klasické
gobelíny a asi 70 artprotisov.“ A, samozrejme, nespočetné množstvo grafík, kresieb, malieb i knižných ilustrácií.

Gobelín za štvrť milióna sa povaľoval na stanici

Manufaktúra na výrobu artprotisov bola vo Valašskom Meziříčí. Tam chodili umelci s návrhmi a zamestnanci im ich zrealizovali. Tibor Gáll
sa považoval za pedanta a keďže práci na artprotisoch prišiel na chuť, rozhodol sa od návrhu až po konečnú realizáciu urobiť si všetko
sám. Jeden sedemmetrový má aj v Dome kultúry v Medzeve.

Pri práci na jednom z väčších gobelínov sa mu prihodila udalosť, ktorá ním v tej chvíli otriasla. Neskôr už o nej rozprával so smiechom.

„Robili na ňom dve ženy. Keď bolo dielo hotové, zavolali mi, že si poň môžem prísť. Vybrali sme sa aj s manželkou. Nechcelo sa mi ísť
autom, tak sme šli rýchlikom. Hotový gobelín mi zabalili a naložili do batožinového vozňa. Krátko pred polnocou sme dorazili do Košíc.
Batožinový vozeň bol vpredu. Kým sme prišli zo zadnej časti vlaku, už tam nik nebol, všade tma, všetko zavreté. Len môj gobelín sa
povaľoval na zemi na nástupisku. Mal som šťastie, že sa to stalo v lete, že nepršalo a nehodili to do blata. Až som dostal vyrážky, lebo
som si uvedomil, že ten gobelín mal hodnotu 250-tisíc korún.“

Zapáliť plameň lásky k umeniu

76 semestrov je ohromujúce, ba priam neuveriteľné číslo, ale presne toľko času venoval budúcim učiteľom výtvarnej výchovy alebo
budúcim kolegom – umelcom počas ich štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Priznal, že keď videl výsledky svojej práce, bavilo ho
to. Mnohí študenti si naňho radi spomínali a ozývali sa mu.

„Asi po dvoch – troch mesiacoch po tom, ako som začal učiť, som prišiel na to, že talent študenta nenaučím, buď ho má alebo nie.
Môžem ho naučiť milovať umenie, môžem ho naučiť remeslo, môžem uňho zapáliť plameň lásky k umeniu. Keď sa mi to darilo, tak ma to
aj bavilo. Považoval som to za poslanie. A musím sa priznať, že po čase som zistil, že nielen ja ako učiteľ im dávam, ale ich mladosť, ich
spôsob myslenia spätne pôsobili aj na mňa. Keď ja podnietim študenta k tomu, aby miloval tú prácu, aby rozdával krásu a vychovával
ďalších ľudí, ktorí budú pokračovať v láske ku kráse, to má nejakú cenu,“ zveril sa vlani Korzáru umelec.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokMá deväťdesiat a denne zájde do ateliéru, kde tvorí krásne diela Čítajte Inšpirovala ho hudba, obdivoval
Verdiho Rekviem“
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Práve táto skladba bola inšpiráciou pre môj obraz. Má byť poklonou pred majstrovským umením Verdiho. Rekviem ako rozlúčka a
príchod smrti, poklona pred umením, smútok ľudí.

„

V ateliéri Tibora Gálla sa nedalo nevšimnúť si množstvo obrazov s témou hudby. K nej mal blízko odmalička. Otec hral dlhé roky na
klarinete v dychovke.

„Keď som dorástol, rozhodol sa tiež ma zasvätiť do hry na tomto nástroji. Kúpil mi klarinet, naučil som sa hrať a spolu sme hrali v jednej
dychovke. Aj dnes mám k hudbe blízko, ale venujem sa skôr tej vážnej. Prednosť dávam najmä skladbám s klarinetom,“ prezradil Tibor
Gáll. Tento nástroj možno objaviť aj na viacerých jeho obrazoch.

Vážna hudba znela z ateliéru vždy, keď sa výtvarník chopil štetca. Ešte donedávna bolo odtiaľ často počuť skladbu Rekviem. Výtvarníkov
obdiv totiž patril aj jej autorovi Giuseppe Verdimu.

„Práve táto skladba bola inšpiráciou pre môj obraz. Má byť poklonou pred majstrovským umením Verdiho. Rekviem ako rozlúčka a
príchod smrti, poklona pred umením, smútok ľudí. Toto som sa pokúsil vyjadriť jednak tvaroslovnou kompozíciou, ale aj farebnosťou,
ktorá má za úlohu navodiť atmosféru smútku, pohrebu a žiaľu ľudí,“ vysvetľoval pohnútky pri tvorbe vtedy dokončeného diela...

Obraz Rekviem vznikol ako pocta Verdimu. (zdroj: Tatiana Snitková)

Autor: Jaroslav Vrábeľ
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Medici z fakulty v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie  
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Počas mesiaca november sa tradične konajú osvetové akcie zamerané na mužské zdravie.

Košice 12. novembra (TASR) - Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v piatok informujú
širokú verejnosť o život ohrozujúcich rizikách týkajúcich sa mužského zdravia. V rámci osvetovej akcie Movember oslovujú okoloidúcich v
priestoroch košického obchodného centra na Námestí osloboditeľov. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

Medici budú verejnosti k dispozícii do 15.30 h. Hovoriť budú o rakovine semenníkov a prostaty. Záujemcov budú prakticky školiť aj
prostredníctvom modelu semenníkov s patologickou hrčkou.

Hlavným cieľom študentskej akcie je pripomenúť dôležitosť starostlivosti o zdravie a význam prevencie pre včasné odhalenie mužských
rakovinových ochorení. „ Prevencia je veľmi dôležitá - nemala by sa podceňovať, pretože veľakrát môže zachrániť zdravie a ľudský život.
Dúfame, že aj my študenti so svojimi vedomosťami prispejeme k zvýšeniu povedomia o tejto téme, ktorá môže byť považovaná za
chúlostivú, ale je to tiež súčasť života a nemala by byť preto žiadne tabu ,“ povedala podpredsedníčka pre vonkajšiu komunikáciu Spolku
medikov mesta Košice Viktória Kudriková.

Počas mesiaca november sa tradične konajú osvetové akcie zamerané na mužské zdravie. Symbolom celosvetovej kampane Movember
sú mužské fúzy, pritiahnuť majú pozornosť mužov k otázkam týkajúcim sa ich zdravia.

Autor: TASR
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Oprava plochy s rozlohou 2600 štvorcových metrov stála viac než 65.000 eur.

Košice 12. novembra (TASR) – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) po dvoch týždňoch ukončila asfaltovacie práce v rámci
rekonštrukcie parkoviska a cesty v areáli na Triede SNP. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.

V prvej etape realizovali opravu a následné asfaltovanie pri poliklinike a pod rondelom, ktoré boli verejnosti sprístupnené minulý týždeň. V
druhej etape opravili cesty a parkovacie plochy po Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

UNLP pred časom uzavrela v areáli most, ktorý spája objekty nemocnice na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad
štvorprúdovú cestu a električkovú trať. Krátko na to, z dôvodu mimoriadneho zlého technického stavu, nemocnica uzavrela aj kryté
parkovisko pod rondelom, a tiež plochu pre peších chodcov pred poliklinikou. "O pravami parkoviska sme naštartovali sériu investícií,
ktoré UNLP nevyhnutne potrebuje, pretože sa do nej neinvestovalo roky. V niektorých prípadoch aj desaťročia. A budeme pokračovať v
prácach na ďalších objektoch tak, aby sa postupne zlepšovali pracovné podmienky pre našich zamestnancov a, samozrejme, aj prístup
do nemocnice pre pacientov, " povedal generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik.

Oprava plochy s rozlohou 2600 štvorcových metrov stála viac než 65.000 eur.

Autor: TASR
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Cenu primátora mesta Košice si z Polačekových rúk prevzala aj jubilujúca Beáta Drotárová za celoživotný osobný a profesionálny prínos
v oblasti dramatického umenia.

Košice 13. novembra (TASR) – Spolu 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu ocenil
najvyššími mestskými oceneniami v Historickej radnici v Košiciach v piatok (12.11.) primátor Jaroslav Polaček. Slávnostný ceremoniál sa
pre pandémiu nového koronavírusu uskutočnil v netradičnom termíne.

Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením
májových osláv Dňa mesta Košice. "Keďže v máji v Kulturparku z pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok
2020, ceremoniál oceňovania za rok 2021 sa uskutočnil v náhradnom novembrovom termíne," informoval košický magistrát na svojej
internetovej stránke. Desať jednotlivcov a tri kolektívy sú po ceremoniáli držiteľmi Ceny mesta Košice, rovnaký počet jednotlivcov a
kolektívov získal Cenu primátora.

Cenu mesta na základe rozhodnutia košického mestského zastupiteľstva získal Bartolomej Buráš in memoriam, ktorý bol dlhoročným
riaditeľom konzervatória na Timonovej ulici, ekonóm a vrcholový manažér Franz Grohs, dlhoročný darca krvi a člen organizačného tímu
Medzinárodného maratónu mieru Peter Hrmo, infektológ Pavol Jarčuška, dlhoročný riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v
Košiciach Jozef Krištan, ďalej vedúca lekárka Národnej transfúznej služby SR Košice Jitka Mačalová, klinický fyzik Pavol Matula,
dlhoročný riaditeľ Ústrednej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Václav Pálfy in memoriam, ako aj predseda
Spoločnosti priateľov jogy Gejza Timčák a tiež Stanislav Vokál za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty v
relativistických jadrových zrážkach.

Kolektívmi ocenenými Cenou mesta sú príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach
zaradení v ambulancii HaZZ, oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície KR Policajného zboru v Košiciach a občianske
združenie Tanečné štúdio Adriany Vrbovej.

Cenu primátora mesta Košice si z Polačekových rúk prevzala jubilujúca Beáta Drotárová za celoživotný osobný a profesionálny prínos v
oblasti dramatického umenia, tiež Michal Dudovič za zásluhy v športovej oblasti a úspešnú i zahraničnú reprezentáciu mesta vo florbale,
Ján Liba za dlhoročný prínos v duchovnej službe, jubilujúca psychologička Gabriela Lukáčová či športovkyňa Viktória Pillárová za
úspechy v karate. Za rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej hudby primátor ocenil aj Milana Rendoša, "za kreatívny,
tvorivý a vysoko odborný prístup i významné výsledky v problematike riešenia dôchodkových záležitostí klientov Sociálnej poisťovne"
Lýdiu Rešteiovú. Ocenenou bola aj psychologička Ľubica Šťastná, publicista Milan Štelbaský či pedagogička a prednostka Kliniky detí a
dorastu Detskej fakultnej nemocnice Košice Veronika Vargová.

Na archívnej snímke primátor Košíc Jaroslav Polaček. Foto: TASR - František Iván

Polaček udelením Ceny primátora ocenil kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za pomoc počas obdobia pandémie
ochorenia COVID19, jubilujúci Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice a tiež Občianske združenie kresťanských
seniorov pri MČ Košice – Západ.

"Vzácni a výnimoční ľudia, ktorých mená dnes zaznejú, sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Tvoria morálne a
spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí," vyjadril sa počas
ceremoniálu Polaček.

Autor: TASR
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Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie

Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v piatok informujú širokú verejnosť o život
ohrozujúcich rizikách týkajúcich sa mužského zdravia. V rámci osvetovej akcie Movember oslovujú okoloidúcich v priestoroch košického
obchodného centra na Námestí osloboditeľov. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

Medici budú verejnosti k dispozícii do 15.30 h. Hovoriť budú o rakovine semenníkov a prostaty. Záujemcov budú prakticky školiť aj
prostredníctvom modelu semenníkov s patologickou hrčkou.

Hlavným cieľom študentskej akcie je pripomenúť dôležitosť starostlivosti o zdravie a význam prevencie pre včasné odhalenie mužských
rakovinových ochorení. „Prevencia je veľmi dôležitá – nemala by sa podceňovať, pretože veľakrát môže zachrániť zdravie a ľudský život.
Dúfame, že aj my študenti so svojimi vedomosťami prispejeme k zvýšeniu povedomia o tejto téme, ktorá môže byť považovaná za
chúlostivú, ale je to tiež súčasť života a nemala by byť preto žiadne tabu,“ povedala podpredsedníčka pre vonkajšiu komunikáciu Spolku
medikov mesta Košice Viktória Kudriková.

Počas mesiaca november sa tradične konajú osvetové akcie zamerané na mužské zdravie. Symbolom celosvetovej kampane Movember
sú mužské fúzy, pritiahnuť majú pozornosť mužov k otázkam týkajúcim sa ich zdravia.

Zdroj: TASR, sem mac

Autor: Júlia Lengeňová
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Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) po dvoch týždňoch ukončila asfaltovacie práce v rámci rekonštrukcie parkoviska a cesty
v areáli na Triede SNP. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.

V prvej etape realizovali opravu a následné asfaltovanie pri poliklinike a pod rondelom, ktoré boli verejnosti sprístupnené minulý týždeň. V
druhej etape opravili cesty a parkovacie plochy po Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

UNLP pred časom uzavrela v areáli most, ktorý spája objekty nemocnice na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad
štvorprúdovú cestu a električkovú trať. Krátko na to, z dôvodu mimoriadneho zlého technického stavu, nemocnica uzavrela aj kryté
parkovisko pod rondelom, a tiež plochu pre peších chodcov pred poliklinikou. „Opravami parkoviska sme naštartovali sériu investícií,
ktoré UNLP nevyhnutne potrebuje, pretože sa do nej neinvestovalo roky. V niektorých prípadoch aj desaťročia. A budeme pokračovať v
prácach na ďalších objektoch tak, aby sa postupne zlepšovali pracovné podmienky pre našich zamestnancov a, samozrejme, aj prístup
do nemocnice pre pacientov,“ povedal generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik.

Oprava plochy s rozlohou 2600 štvorcových metrov stála viac než 65.000 eur.

Zdroj: (TASR, sem pop)

Autor: Sofia Budkaiová
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Spolu 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu ocenil najvyššími m estskými
oceneniami v Historickej radnici v Košiciach v piatok (12.11.) primátor Jaroslav Polaček. Slávnostný ceremoniál sa pre pandémiu nového
koronavírusu uskutočnil v netradičnom termíne.

Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením
májových osláv Dňa mesta Košice. „Keďže v máji v Kulturparku z pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok
2020, ceremoniál oceňovania za rok 2021 sa uskutočnil v náhradnom novembrovom termíne,“ informoval košický magistrát na svojej
internetovej stránke. Desať jednotlivcov a tri kolektívy sú po ceremoniáli držiteľmi Ceny mesta Košice, rovnaký počet jednotlivcov a
kolektívov získal Cenu primátora.

Cenu mesta na základe rozhodnutia košického mestského zastupiteľstva získal Bartolomej Buráš in memoriam, ktorý bol dlhoročným
riaditeľom konzervatória na Timonovej ulici, ekonóm a vrcholový manažér Franz Grohs, dlhoročný darca krvi a člen organizačného tímu
Medzinárodného maratónu mieru Peter Hrmo, infektológ Pavol Jarčuška, dlhoročný riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v
Košiciach Jozef Krištan, ďalej vedúca lekárka Národnej transfúznej služby SR Košice Jitka Mačalová, klinický fyzik Pavol Matula,
dlhoročný riaditeľ Ústrednej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Václav Pálfy in memoriam, ako aj predseda
Spoločnosti priateľov jogy Gejza Timčák a tiež Stanislav Vokál za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty v
relativistických jadrových zrážkach.

Kolektívmi ocenenými Cenou mesta sú príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach
zaradení v ambulancii HaZZ, oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície KR Policajného zboru v Košiciach a občianske
združenie Tanečné štúdio Adriany Vrbovej.

Cenu primátora mesta Košice si z Polačekových rúk prevzala jubilujúca Beáta Drotárová za celoživotný osobný a profesionálny prínos v
oblasti dramatického umenia, tiež Michal Dudovič za zásluhy v športovej oblasti a úspešnú i zahraničnú reprezentáciu mesta vo florbale,
Ján Liba za dlhoročný prínos v duchovnej službe, jubilujúca psychologička Gabriela Lukáčová či športovkyňa Viktória Pillárová za
úspechy v karate. Za rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej hudby primátor ocenil aj Milana Rendoša, „za kreatívny,
tvorivý a vysoko odborný prístup i významné výsledky v problematike riešenia dôchodkových záležitostí klientov Sociálnej poisťovne“
Lýdiu Rešteiovú. Ocenenou bola aj psychologička Ľubica Šťastná, publicista Milan Štelbaský či pedagogička a prednostka Kliniky detí a
dorastu Detskej fakultnej nemocnice Košice Veronika Vargová.

Polaček udelením Ceny primátora ocenil kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za pomoc počas obdobia pandémie
ochorenia COVID19, jubilujúci Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice a tiež Občianske združenie kresťanských
seniorov pri MČ Košice – Západ.

„Vzácni a výnimoční ľudia, ktorých mená dnes zaznejú, sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Tvoria morálne a
spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí,“ vyjadril sa počas
ceremoniálu primátor.

dur sem ima

Autor: Simona Senčaková
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- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

- Trnavská univerzita v Trnave

- Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Zodpovedný protest za slobodné univerzity má základnú myšlienku:

„My, zástupcovia slovenských vysokých škôl, deklarujeme záujem neustále sa zlepšovať, ponúkať svojim študentom najkvalitnejšie
vzdelanie a podporovať zmysluplné reformy. Novela vysokoškolského zákona však dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom,
ktorí by mohli úplne ovládnuť vysoké školy a ich majetok a blokovať všetky dôležité rozhodovacie procesy. Nechceme návrat do obdobia
spred roku 1989. Žiadame stiahnuť túto novelu, vrátiť sa k diskusiám a nastaviť vysokoškolský zákon tak, aby pripravil prostredie pre
skutočné zvyšovanie kvality univerzít a spomalenie odlivu študentov a výskumníkov do zahraničia.“

Pri zodpovednom proteste zachováme všetky bezpečnostné opatrenia - rozostupy a prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom.
Ďalšie organizačné pokyny prinesieme na tomto mieste.

Informácie aj na https://www.facebook.com/events/429818758766199/

Autor: STU Bratislava
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Hostkou Klary Kohoutovej v najnovšej epizóde Vedeckého podcastu SAV bola riaditeľka Parazitologického ústavu SAV v Košiciach Ivica
Hromadová. Doktorka Hromadová sa venuje základnému výskumu parazitov. Zmena politického režimu počas jej vysokoškolského
štúdia na UPJŠ v Košiciach umožnila spoznať mladej študentke špičkové vedecké pracoviská vo Fínsku, Nemecku a Belgicku. V
podcaste hovorila nielen o svojich skúsenostiach zo zahraničia, ale aj o výsledkoch viacročného mapovania parazita cicavica obrovská
(Fascioloides magna), o výskume, ktorý na ústave realizujú jej kolegyne a kolegovia a prezradila aj to, na ktorých miestach najradšej
oddychuje.

Súčasná riaditeľka Parazitologického ústavu SAV, ktorý sídli v Košiciach, ešte ako žiačka základnej školy chcela byť
lekárkou-ortopedičkou a ako s úsmevom dodáva, určite to vtedy ovplyvnil seriál Nemocnica na okraji mesta. Na gymnáziu potom zistila,
že bunková genetika, chromozómy, DNA, dedičnosť... sú veci, ktoré ju bavia najviac. Na spomínanej UPJŠ potom vyštudovala
Prírodovedeckú fakultu, odbor biológia. Po návšteve Parazitologického (vtedy ešte Helminthologického) ústavu SAV v roku 1988, ešte
ako druháčka na VŠ, o parazitoch veľa nevedela, v podcaste však opisuje, ako sa k odboru dostala a čo, či kto, ju pri tom ovplyvnilo.
Dnes už vie, že „parazity sú fascinujúce organizmy“.

Vedkyňa tiež ozrejmuje, ako sa rozhodla využiť porevolučné časy a odísť za štúdiom na zahraničné parazitologické ústavy. Školiteľka jej
dala adresy asi 50 parazitologických európskych pracovísk a vďaka eufórii z pádu železnej opony v Európe dostala odpovede takmer na
každý list, ktorý odoslala. „Písala som, že mi nejde o zárobok, ale skúsenosť a prax z práce v zahraničnom laboratóriu, a chcela som sa
aj zdokonaliť v angličtine,“ vysvetľuje I. Hromadová, ktorú okrem biológie fascinujú aj cudzie jazyky. Z ponúk si napokon vybrala
univerzitu v Jyväskylä vo Fínsku. „Bola to skvelá voľba,“ a dopĺňa, čomu sa v laboratóriu venovala a čo ju na Fínsku fascinovalo.

Po návrate v roku 1992 a po ukončení univerzity nastúpila do Parazitologického ústavu SAV na internú ašpirantúru (dnes doktorandské
štúdium), kde sa začala venovať molekulárnej biológii. „Vzhľadom na to, že vtedy tento odbor nebol u nás ešte taký rozvinutý, som opäť
strávila nejaký čas v zahraničí, tentoraz na Univerzite v Mníchove, potom v Ríme a napokon v Českých Budějoviciach,“ opisuje vedkyňa.
„Najviac mi však dal postdoktorandský pobyt v Bruseli, kde som študovala parazitologického prvoka,“ a dodáva, k čomu jej tento pobyt
pomohol a čo všetko jej z vedeckého hľadiska ukázal.

Ivica Hromadová tiež v podcaste hovorí o vedeckých výsledkoch, na ktoré je najviac hrdá. „Pracovala som na rôznych parazitických
modeloch, červoch, no najväčšiu radosť či hrdosť som mala zo zhruba 15-ročného štúdia parazitu Fascioloides magna (cicavice
obrovskej),“ hovorí a podrobne opisuje výskum parazita a jeho výskyt a pôsobenie či migračné trasy. Odpovie aj na otázku, či existuje aj
„dobrý“ parazit.

„Treba si uvedomiť, že parazity sa vyskytujú všade. Na našom pracovisku sa venujeme všetkým skupinám parazitov, čím zameranie
nášho výskumu má veľmi široký rozmer,“ charakterizuje I. Hromadová svoje pracovisko. Dodáva, že parazity, tie fascinujúce organizmy,
sú veľmi vďačné pre základný aj aplikovaný výskum.

Jej veľkou záľubou je príroda, potulky s manželom a rodinným psom, ale aj sledovanie dokumentov či čítanie dobrých faktografických
kníh, a aj cestovanie – pracovne či súkromne. No aby nebolo v jej živote všetko len vedecké – priznáva, že má rada aj škandinávske
kriminálky a beletriu z krajín, ktoré navštívila.

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts a na Spotify. Celý rozhovor s
Ivicou Hromadovou si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Autor: CSČ - VS SAV
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Zdravie: Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie

Košice 12. novembra (TASR) - Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v piatok informujú
širokú verejnosť o život ohrozujúcich rizikách týkajúcich sa mužského zdravia. V rámci osvetovej akcie Movember oslovujú okoloidúcich v
priestoroch košického obchodného centra na Námestí osloboditeľov. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.
Medici budú verejnosti k dispozícii do 15.30 h. Hovoriť budú o rakovine semenníkov a prostaty. Záujemcov budú prakticky školiť aj
prostredníctvom modelu semenníkov s patologickou hrčkou. Hlavným cieľom študentskej akcie je pripomenúť dôležitosť starostlivosti o
zdravie a význam prevencie pre včasné odhalenie mužských rakovinových ochorení. „Prevencia je veľmi dôležitá - nemala by sa
podceňovať, pretože veľakrát môže zachrániť zdravie a ľudský život. Dúfame, že aj my študenti so svojimi vedomosťami prispejeme k
zvýšeniu povedomia o tejto téme, ktorá môže byť považovaná za chúlostivú, ale je to tiež súčasť života a nemala by byť preto žiadne
tabu,“ povedala podpredsedníčka pre vonkajšiu komunikáciu Spolku medikov mesta Košice Viktória Kudriková. Počas mesiaca
november sa tradične konajú osvetové akcie zamerané na mužské zdravie. Symbolom celosvetovej kampane Movember sú mužské
fúzy, pritiahnuť majú pozornosť mužov k otázkam týkajúcim sa ich zdravia. sem mac

Autor: TASR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/628814323/779994e899ab8060f7bb?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Mzk1NDg4NzQsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjI4ODE0MzIzLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.YDCcjnQSVHbH6WhOJsNi_AEXGlIS-t4wtMfsmghZqcM
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021111200000092


Monitora s. r. o. | monitora.sk 33

Parkovisko v areáli UNLP Košice na Triede SNP zrekonštruovali  
  12. 11. 2021, 11:16, Zdroj: tasr.sk , Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Autor: TASR, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 7 454 GRP: 0,17 OTS: 0,00 AVE: 496 Eur 

Košice 12. novembra (TASR) – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) po dvoch týždňoch ukončila asfaltovacie práce v rámci
rekonštrukcie parkoviska a cesty v areáli na Triede SNP. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková. V prvej etape
realizovali opravu a následné asfaltovanie pri poliklinike a pod rondelom, ktoré boli verejnosti sprístupnené minulý týždeň. V druhej etape
opravili cesty a parkovacie plochy po Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. UNLP pred časom uzavrela v
areáli most, ktorý spája objekty nemocnice na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad štvorprúdovú cestu a električkovú
trať. Krátko na to, z dôvodu mimoriadneho zlého technického stavu, nemocnica uzavrela aj kryté parkovisko pod rondelom, a tiež plochu
pre peších chodcov pred poliklinikou. "Opravami parkoviska sme naštartovali sériu investícií, ktoré UNLP nevyhnutne potrebuje, pretože
sa do nej neinvestovalo roky. V niektorých prípadoch aj desaťročia. A budeme pokračovať v prácach na ďalších objektoch tak, aby sa
postupne zlepšovali pracovné podmienky pre našich zamestnancov a, samozrejme, aj prístup do nemocnice pre pacientov," povedal
generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik. Oprava plochy s rozlohou 2600 štvorcových metrov stála viac než 65.000 eur. sem pop

Autor: TASR
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Košice 13. novembra (TASR) – Spolu 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu ocenil
najvyššími mestskými oceneniami v Historickej radnici v Košiciach v piatok (12.11.) primátor Jaroslav Polaček. Slávnostný ceremoniál sa
pre pandémiu nového koronavírusu uskutočnil v netradičnom termíne. Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich
významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením májových osláv Dňa mesta Košice. "Keďže v máji v Kulturparku z
pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok 2020, ceremoniál oceňovania za rok 2021 sa uskutočnil v
náhradnom novembrovom termíne," informoval košický magistrát na svojej internetovej stránke. Desať jednotlivcov a tri kolektívy sú po
ceremoniáli držiteľmi Ceny mesta Košice, rovnaký počet jednotlivcov a kolektívov získal Cenu primátora. Cenu mesta na základe
rozhodnutia košického mestského zastupiteľstva získal Bartolomej Buráš in memoriam, ktorý bol dlhoročným riaditeľom konzervatória na
Timonovej ulici, ekonóm a vrcholový manažér Franz Grohs, dlhoročný darca krvi a člen organizačného tímu Medzinárodného maratónu
mieru Peter Hrmo, infektológ Pavol Jarčuška, dlhoročný riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach Jozef Krištan,
ďalej vedúca lekárka Národnej transfúznej služby SR Košice Jitka Mačalová, klinický fyzik Pavol Matula, dlhoročný riaditeľ Ústrednej
knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Václav Pálfy in memoriam, ako aj predseda Spoločnosti priateľov jogy
Gejza Timčák a tiež Stanislav Vokál za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty v relativistických jadrových
zrážkach. Kolektívmi ocenenými Cenou mesta sú príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v
Košiciach zaradení v ambulancii HaZZ, oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície KR Policajného zboru v Košiciach a
občianske združenie Tanečné štúdio Adriany Vrbovej. Cenu primátora mesta Košice si z Polačekových rúk prevzala jubilujúca Beáta
Drotárová za celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického umenia, tiež Michal Dudovič za zásluhy v športovej oblasti
a úspešnú i zahraničnú reprezentáciu mesta vo florbale, Ján Liba za dlhoročný prínos v duchovnej službe, jubilujúca psychologička
Gabriela Lukáčová či športovkyňa Viktória Pillárová za úspechy v karate. Za rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej
hudby primátor ocenil aj Milana Rendoša, "za kreatívny, tvorivý a vysoko odborný prístup i významné výsledky v problematike riešenia
dôchodkových záležitostí klientov Sociálnej poisťovne" Lýdiu Rešteiovú. Ocenenou bola aj psychologička Ľubica Šťastná, publicista Milan
Štelbaský či pedagogička a prednostka Kliniky detí a dorastu Detskej fakultnej nemocnice Košice Veronika Vargová. Polaček udelením
Ceny primátora ocenil kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za pomoc počas obdobia pandémie ochorenia COVID−19,
jubilujúci Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice a tiež Občianske združenie kresťanských seniorov pri MČ Košice –
Západ. "Vzácni a výnimoční ľudia, ktorých mená dnes zaznejú, sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Tvoria morálne
a spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí," vyjadril sa počas
ceremoniálu Polaček. dur sem ima

Autor: TASR
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Opravy stáli viac než 65-tisíc eur

Parkovanie je od teraz možné opäť v celom areáli. Foto: UNLP

Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice začala krátko pred dušičkovým víkendom rekonštruovať parkovisko a cesty v areáli na
Triede SNP. Po dvoch týždňoch hlási hotovo.

Informovala o tom hovorkyňa (UNLP) Monika Krišková.

Parkovať môžete už v celom areáli

„Po dvoch týždňoch sme práce na asfaltovaní plochy 2 600 metrov štvorcových ukončili. Parkovanie je od teraz možné opäť v celom
areáli. Je určite bezpečné a pohodlné,“ povedal generálny riaditeľ UNLP Košice Ján Slávik.

Stavebné práce boli rozdelené do dvoch častí. V prvej etape sa realizovala oprava a následné asfaltovanie pri poliklinike a pod rondelom,
ktoré boli verejnosti sprístupnené už 4. novembra. V druhej etape nemocnica opravila cesty a parkovacie plochy až po Lekársku fakultu
UPJŠ Košice.

Most je stále zatvorený

Nemocnica pred časom uzavrela v areáli aj most, ktorý spája objekty nemocnice na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad
mimoriadne vyťaženú štvorprúdovú cestu a električkovú trať. Krátko na to, kvôli mimoriadne zlému technickému stavu, nemocnica
uzavrela aj kryté parkovisko pod rondelom a tiež plochu pre peších chodcov pred poliklinikou.

„Opravami parkoviska sme naštartovali sériu investícií, ktoré univerzitná nemocnica nevyhnutne potrebuje, pretože sa do nej
neinvestovalo roky. V niektorých prípadoch aj desaťročia. A budeme pokračovať v prácach na ďalších objektoch, tak aby sa postupne
zlepšovali pracovné podmienky pre našich zamestnancov a samozrejme aj prístup do nemocnice pre pacientov,“ dodal Slávik.

Opravy ciest a nový asfaltový koberec stáli viac než 65-tisíc eur, práce zabezpečila pre UNLP spoločnosť CESTY KOŠICE S.R.O., na
základe verejného obstarávania.

(14:00, red)
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Mestské ocenenia sú od piatka v rukách laureátov. Spolu 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia,
kultúry a športu ocenil najvyššími mestskými oceneniami v Historickej radnici v Košiciach v piatok 12. novembra primátor Jaroslav
Polaček. Slávnostný ceremoniál sa pre pandémiu nového koronavírusu uskutočnil v netradičnom termíne.

Vzácni a výnimoční ľudia, ktorých mená dnes zaznejú, sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých, povedal počas
odovzdávania primátor Košíc Jaroslav Polaček / Mesto Košice

Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením
májových osláv Dňa mesta Košice.

„Keďže v máji v Kulturparku z pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok 2020, ceremoniál oceňovania za rok
2021 sa uskutočnil v náhradnom novembrovom termíne," informoval košický magistrát na svojej internetovej stránke. Desať jednotlivcov
a tri kolektívy sú po ceremoniáli držiteľmi Ceny mesta Košice, rovnaký počet jednotlivcov a kolektívov získal Cenu primátora.

Cenu mesta na základe rozhodnutia košického mestského zastupiteľstva získal Bartolomej Buráš in memoriam, ktorý bol dlhoročným
riaditeľom konzervatória na Timonovej ulici, ekonóm a vrcholový manažér Franz Grohs, dlhoročný darca krvi a člen organizačného tímu
Medzinárodného maratónu mieru Peter Hrmo, infektológ Pavol Jarčuška, dlhoročný riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v
Košiciach Jozef Krištan.

Ďalej vedúca lekárka Národnej transfúznej služby SR Košice Jitka Mačalová, klinický fyzik Pavol Matula, dlhoročný riaditeľ Ústrednej
knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Václav Pálfy in memoriam, ako aj predseda Spoločnosti priateľov jogy
Gejza Timčák a tiež Stanislav Vokál za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty v relativistických jadrových
zrážkach.

Cenu mesta si prevzali aj príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach zaradení v
ambulancii HaZZ / Mesto Košice

Kolektívmi ocenenými Cenou mesta sú príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach
zaradení v ambulancii HaZZ, oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície KR Policajného zboru v Košiciach a občianske
združenie Tanečné štúdio Adriany Vrbovej.

Cenu primátora mesta Košice si z Polačekových rúk prevzala jubilujúca Beáta Drotárová za celoživotný osobný a profesionálny prínos v
oblasti dramatického umenia, tiež Michal Dudovič za zásluhy v športovej oblasti a úspešnú i zahraničnú reprezentáciu mesta vo florbale,
Ján Liba za dlhoročný prínos v duchovnej službe, jubilujúca psychologička Gabriela Lukáčová či športovkyňa Viktória Pillárová za
úspechy v karate.

Za rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej hudby primátor ocenil aj Milana Rendoša, za kreatívny, tvorivý a vysoko
odborný prístup i významné výsledky v problematike riešenia dôchodkových záležitostí klientov Sociálnej poisťovne Lýdiu Rešteiovú.
Ocenenou bola aj psychologička Ľubica Šťastná, publicista Milan Štelbaský či pedagogička a prednostka Kliniky detí a dorastu Detskej
fakultnej nemocnice Košice Veronika Vargová.

Polaček udelením Ceny primátora ocenil kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za pomoc počas obdobia pandémie
ochorenia COVID19, jubilujúci Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice a tiež Občianske združenie kresťanských
seniorov pri MČ Košice – Západ.

„Vzácni a výnimoční ľudia, ktorých mená dnes zaznejú, sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Tvoria morálne a
spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí," vyjadril sa počas
ceremoniálu Polaček.

Zdroj: TASR
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Gállove maliarstvo bolo lyrickým zhmotňovaním snov a vízií. Posledné roky sa pri tvorivej činnosti nechával inšpirovať vážnou hudbou,
ktorá ho fascinovala.

V sobotu ráno zomrel vo veku 91 rokov košický maliar Tibor Gáll / TASR

„V sobotu (13.11.) ráno vo veku 91 rokov, zomrel maliar a grafik Tibor Gáll. Bol žiakom Vincenta Hložníka, spočiatku sa venoval
prevažne grafickej tvorbe. Od 60. rokov prechádza do monumentálneho a dekoratívneho maliarstva. Pedagogicky pôsobil na Katedre
výtvarnej výchovy UPJŠ v Prešove," uviedla na sociálnej sieti v sobotu popoludní Východoslovenská galéria v Košiciach.

„Gállove maliarstvo bolo lyrickým zhmotňovaním snov a vízií. Posledné roky sa pri tvorivej činnosti nechával inšpirovať vážnou hudbou,
ktorá ho fascinovala. Jeho tvorba je početne zastúpená v zbierke Východoslovenskej galérie. V roku 2015 prezentoval Tibor Gáll súborné
dielo na výstave s názvom Nedosnívané sny, ktorá bola zároveň jeho poslednou výstavou vo Východoslovenskej galérii. Najbližšej
rodine, príbuzným a priateľom vyjadrujeme úprimnú sústrasť," informuje galéria.

Tibor Gáll, Čierne slnko, 1966 / Východoslovenská galéria

Tibor Gáll žil a tvoril v Košiciach. Po úspešnom absolvovaní grafickej špeciálnej školy Vincenta Hložńíka na bratislavskej Vysokej škole
výtvarných umení sa tu definitívne usadil v roku 1956 Spočiatku sa venoval najmä grafickej tvorbe. V rokoch 1961 až 1999 pôsobil ako
pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Filozofickej fakulty UPJŠ v Preśove. Od roku 1964 sa začal významnejšie venovať maliarstvu.

V začiatkoch svojho pôsobenia sa intenzívne venoval knižnej ilustrácii. Jeautorom monumentálno-dekoratívnych diel vytvorených
rôznymi technikami, z ktorých sú najviac významné farebnou kvalitou – artprotisy. Prvú výstavu mal v roku 1955 na VII. krajskej výstave.
Samostatne predstavil výsledky svojej práce na zhruba 30 výstavách. Výstava vo Východoslovenskej galérii v roku 2015 obsahovala
súbor 200 diel.

Komentáre
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Zdravie: Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie

Denné správy

Košice 12. novembra (TASR) - Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v piatok informujú
širokú verejnosť o život ohrozujúcich rizikách týkajúcich sa mužského zdravia. V rámci osvetovej akcie Movember oslovujú okoloidúcich v
priestoroch košického obchodného centra na Námestí osloboditeľov. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava
Oravcová.Medici budú verejnosti k dispozícii do 15.30 h. Hovoriť budú o rakovine semenníkov a prostaty. Záujemcov budú prakticky
školiť aj prostredníctvom modelu semenníkov s patologickou hrčkou.Hlavným cieľom študentskej akcie je pripomenúť dôležitosť
starostlivosti o zdravie a význam prevencie pre včasné odhalenie mužských rakovinových ochorení. „Prevencia je veľmi dôležitá - nemala
by sa podceňovať, pretože veľakrát môže zachrániť zdravie a ľudský život. Dúfame, že aj my študenti so svojimi vedomosťami prispejeme
k zvýšeniu povedomia o tejto téme, ktorá môže byť považovaná za chúlostivú, ale je to tiež súčasť života a nemala by byť preto žiadne
tabu,“ povedala podpredsedníčka pre vonkajšiu komunikáciu Spolku medikov mesta Košice Viktória Kudriková.Počas mesiaca november
sa tradične konajú osvetové akcie zamerané na mužské zdravie. Symbolom celosvetovej kampane Movember sú mužské fúzy, pritiahnuť
majú pozornosť mužov k otázkam týkajúcim sa ich zdravia.

Štítky:

Autor: Lekari.sk
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Mestský úrad Moldava nad Bodvou hľadá nezaočkovaných dobrovoľníkov, u ktorých sa bude zisťovať prítomnosť a hladiny protilátok.

Mestský úrad Moldava nad Bodvou hľadá nezaočkovaných dobrovoľníkov, u ktorých sa bude zisťovať prítomnosť a hladiny protilátok
vytvorených voči vírusu SARS-CoV-2. Plánovaný odber vzoriek sa bude realizovať v piatok 19. novembra 2021 v čase od 11:00 do 15:00
hod. v športovej hale K5.

Mesto Moldava nad Bodvou bolo analytikmi MZ SR vybraté do štúdie, ktorej cieľom je odhadnúť stav imúnnosti nezaočkovaných
obyvateľov vybraných regiónov Slovenska voči ochoreniu COVID-19.

Štúdiu realizuje Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach spolu s Ústavom epidemiológie Lekárskej fakulty UK v
Bratislave a Virologickým ústavom SAV v Bratislave na základe priameho zadania Ministerstva zdravotníctva SR.

Každý účastník poskytne pár kvapiek krvi z prsta a absolvuje krátky dotazník. Odber krvi z prsta realizuje zdravotnícky pracovník alebo
študent 4.- 6. ročníka všeobecného alebo zubného lekárstva. Je to zákrok s minimálnou invazivitou a nepredstavuje pre účastníka žiadne
významné riziko.

Účasť v štúdii je dobrovoľná a údaje budú anonymizované. V prípade záujmu však účastníci štúdie obdržia informáciu o prítomnosti a
hladine protilátok proti SARS-CoV-2 prostredníctvom SMS alebo e-mailu niekoľko dní po odbere.

Respondent musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- trvalé bydlisko vo vašom meste/obci

- vek 12 a viac rokov

- nezaočkovaný/á proti Covid-19

-súhlas so zaradením do štúdie (podpis informovaného súhlasu) - v prípade maloletého účastníka štúdie (12-17 rokov) súhlas podpisuje
zákonný zástupca

Kapacita účasti dobrovoľníkov je limitovaná. Odber je naplánovaný odber u 100 dobrovoľníkov v nasledujúcej vekovej štruktúre:

- 12 – 17 roční - 6

- 40 – 59 roční - 33

- 60 a viac roční - 27

Prosíme každého záujemcu, aby svoju účasť nahlásil do 18. novembra 2021, 12.30 hod. na telefónnom čísle 0917 677 133, alebo na
emailovej adrese testovanie@moldava.sk. Každému dobrovoľníkovi, ktorí sa dostane do záverečného zoznamu na testovanie bude
oboznámený približný čas odberu.

Ďakujeme za spoluprácu.

Dátum vloženia: 12. 11. 2021 9:22

Dátum poslednej aktualizácie: 12. 11. 2021 9:26

Autor:

Autor: Autor: || Mesto Moldava nad Bodvou
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Celkovo 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si v piatok v priestoroch Historickej
radnice prevzalo z rúk košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) Cenu mesta Košice a Cenu primátora. O laureátoch Ceny
mesta za rok 2021 rozhodlo Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie, ktorá z prijatých návrhov vybrala 10 jednotlivcov a 3
kolektívy.

Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením
májových osláv Dňa mesta Košice. Keďže v máji v Kulturparku z pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok
2020, ceremoniál oceňovania za tento rok 2021 sa uskutočnil v dnešnom náhradnom termíne.

Primátor: Vzácni a výnimoční ľudia sú pýchou Košíc

Primátor sa vo svojom prejave poďakoval všetkým oceneným za to, že svoje odborné, umelecké i ľudské kvality spojili s mestom Košice
a zúročili ich v prospech mesta.

„ Je pre nás veľmi dôležité pokračovať v dlhoročnej tradícii udeľovania najvyšších mestských ocenení a prejavovať úctu osobnosti am,
ktoré dávajú nášmu mestu dušu. Vzácni a výnimoční ľudia sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Tvoria morálne a
spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí. Moje myšlienky sú
aj s tými, ktorí tu s nami, žiaľ, už nemôžu byť. Navždy si ich budeme pamätať ako symboly lokálpatriotizmu, garantov kvality a odbornosti,
ako vzácnych kolegov, priateľov, dobrých ľudí. "

Ocenili aj držiteľa Diamantovej Jánskeho plakety Petra Hrma

Jedným z ocenených je aj dlhoročný zamestnanec Magistrátu mesta Košice Peter Hrmo. Cenu mesta dostal za dlhoročné darcovstvo krvi
a podporu Medzinárodného maratónu mieru. Ako člen Dozornej rady Maratónskeho klubu Košice sa každoročne podieľa na príprave
maratónu, s dôrazom na jeho koordináciu s útvarmi magistrátu a mestskými podnikmi.

Je zároveň aj jedným zo zakladateľov podujatia Primátorská kvapka krvi, ktoré mesto organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou
službou SR. Toto podujatie aktivizuje pravidelných darcov krvi a zakaždým pritiahne aj prvodarcov. K darcovstvu krvi sa Peter Hrmo
dostal v neskoršom veku. Priviedli ho k tomu vážne zdravotné problémy jeho vtedy len dvojročného syna.

„Keď ho v nemocnici brali na CT vyšetrenie, chytil ma za ruku a vtedy som pocítil obrovskú bezmocnosť. Odišiel som do ústrania, začal
som plakať a modliť sa a vtedy som si povedal, že musím niečo urobiť. Dopadlo to, vďakabohu, dobre. A ja som začal s darovaním krvi,"
hovorí Peter Hrmo, ktorý má dnes za sebou 84 odberov najvzácnejšej tekutiny a je držiteľom Diamantovej Janského plakety.

KTO ZÍSKAL CENU MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

Art Bartolomej BURÁŠ, in memoriam

za významný celoživotný pedagogický, organizačný a umelecký prínos pre organizácie v meste Košice.

Franz GROHS

pri príležitosti životného jubilea za významný podiel na rozvoji IT sektora v meste Košice a dlhodobé aktívne pôsobenie v prospech
ekonomicko-sociálneho rozvoja Košíc.

Peter Hrmo

za dlhoročné darcovstvo krvi a podporu Medzinárodného maratónu mieru.

MUDr. Pavol JARČUŠKA, PhD.

za aktívne pôsobenie a koordináciu postupov v boji s pandémiou nového koronavírusu COVID-19 na regionálnej, celoslovenskej a
európskej úrovni a mediálnu prezentáciu súvisiacich odborných stanovísk pre verejnosť.

Jozef KRIŠTAN

pri príležitosti ukončenia aktívneho pôsobenia vo funkcii riaditeľa Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach a
odchodu do dôchodku za významnú celoživotnú prácu v oblasti vzdelávania na území mesta Košice.
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Jitka MAČALOVÁ

za celoživotnú prácu s darcami krvi.

RNDr. Pavol MATULA, CSc.

za významný celoživotný prínos v oblasti rádio biológie a liečby nádorových ochorení.

Václav PÁLFY, in memoriam

za celoživotný prínos v oblasti knihovníctva a osvety.

Ing. Gejza TIMČÁK, PhD.

za dlhoročnú aktívnu podporu telesného a psychického zdravia Košičanov.

RNDr. Stanislav VOKÁL, DrSc.

pri príležitosti životného jubilea za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty v relativistických jadrových
zrážkach.

Kolektívy:

Kolektív príslušníkov Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach zaradených v ambulancii Hasičského a
záchranného zboru

za aktívny podiel na účasti v boji proti ochoreniu Covid-19.

Oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach

za nepretržitú záslužnú činnosť pri ochrane života a zdravia.

OZ Tanečné štúdio Adriany VRBOVEJ

pri príležitosti 10. výročia založenia za významný prínos k rozvoju kultúry a podporu mladej generácie v meste Košice.

KTO ZÍSKAL CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

Art. Beáta DROTÁROVÁ

pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického umenia v meste Košice.

Michal DUDOVIČ

za významné zásluhy v športovej oblasti a úspešnú reprezentáciu mesta Košice na Slovensku aj v zahraničí vo florbale.

Ján LIBA

pri príležitosti životného jubilea 33 aktívnych rokov v duchovnej službe za dlhoročný prínos pre Košice a východoslovenský región v
duchovnej službe.

Gabriela LUKÁČOVÁ

pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a pomoc seniorom v zariadeniach
sociálnych služieb a za odborný a ľudský prínos v oblasti psychológie.

Viktória PILLÁROVÁ

za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a dosiahnuté športové úspechy v športovom karate v kategóriách Kumite.

Milan RENDOŠ

za dlhoročné mapovanie, rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej hudby a za mimoriadne zásluhy pri uchovávaní a
šírení hudobných tradícií ABOVA.
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Lýdia REŠTEIOVÁ

za kreatívny, tvorivý a vysoko odborný prístup i významné výsledky v problematike riešenia dôchodkových záležitostí klientov Sociálnej
poisťovne.

Ľubica ŠŤASTNÁ

za dlhoročnú obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a odborný prínos v oblasti klinickej psychológie.

Milan ŠTELBASKÝ

pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný prínos v oblasti publicistiky a dokumentaristiky v meste Košice a v regióne
východného Slovenska.

MUDr. Veronika VARGOVÁ, PhD.

za mimoriadnu aktivitu, rozsiahlu pedagogickú činnosť a prínos vo vedení vysokošpecializovaného pracoviska Kliniky detí a dorastu,
najväčšieho v rámci východoslovenského regiónu.

Kolektívy:

Kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

za príkladnú, nezištnú a obetavú pomoc, preukazovanú počas obdobia pandémie ochorenia COVID−19, najmä v oblasti laboratórnej
diagnostiky.

Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice

pri príležitosti 70. výročia vzniku za dlhoročnú úspešnú činnosť, rozvoj turistiky a podporu medzinárodných podujatí v meste Košice.

Občianske združenie kresťanských seniorov pri MČ Košice - Západ

pri príležitosti 25. výročia vzniku za dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech seniorov mesta Košice.

Nahlásiť fotografiu

Prebieha odosielanie formulára na server,

počkajte chvíľu

Okno sa automaticky zatvorí o 10 sekúnd!

Nastal problém s požiadavkou...

Skúste to znova alebo počkajte chvíľu!

Nahláste fotografiu mestu Košice.

Uveďte dôvod, kvôli čomu by mesto Košice malo túto fotografiu zrušiť zobrazenie na tejto webovej stránke.

Všetky položky v tomto formulári sú povinné!

E-mailová adresa
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Dobré správy pre pacientov. Parkoviská pri novej nemocnici sú HOTOVÉ

Univerzitná nemocnica dokončila rekonštrukciu parkoviska a ciest v areáli na Tr. SNP.

13. november 2021 Správy

Dobré správy pre pacientov. Parkoviská pri novej nemocnici sú HOTOVÉ

Univerzitná nemocnica dokončila rekonštrukciu parkoviska a ciest v areáli na Tr. SNP.

Zdroj: UNLP

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) ukončila asfaltovacie práce v rámci rekonštrukcie parkoviska a cesty v areáli na Triede
SNP.

Všetko je hotové

Opravy, na ktoré zanedbávané cesty a parkoviská čakali roky, sa zvládla za dva týždne. Informovala hovorkyňa nemocnice Monika
Krišková. Oprava plochy s rozlohou 2600 štvorcových metrov stála viac než 65-tisíc eur.

V prvej etape realizovali opravu a následné asfaltovanie pri poliklinike a pod rondelom, ktoré boli verejnosti sprístupnené minulý týždeň. V
druhej etape opravili cesty a parkovacie plochy po Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Havarijný stav

UNLP pred časom uzavrela v areáli most, ktorý spája objekty nemocnice na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad
štvorprúdovú cestu a električkovú trať. Krátko na to, z dôvodu mimoriadneho zlého technického stavu, nemocnica uzavrela aj kryté
parkovisko pod rondelom, a tiež plochu pre peších chodcov pred poliklinikou.

„Opravami parkoviska sme naštartovali sériu investícií, ktoré UNLP nevyhnutne potrebuje, pretože sa do nej neinvestovalo roky. V
niektorých prípadoch aj desaťročia. A budeme pokračovať v prácach na ďalších objektoch tak, aby sa postupne zlepšovali pracovné
podmienky pre našich zamestnancov a, samozrejme, aj prístup do nemocnice pre pacientov,“ povedal generálny riaditeľ UNLP Ján
Slávik.

Zdroj: Dnes24.sk

Autor: Global24 s.r.o.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/629296294/2013ed194872061a6ae2?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Mzk1NDg4NzUsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjI5Mjk2Mjk0LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.-GIheRpEZOb7cZ2wsP2bD0kCS1EMTLMoJJ3D2d3oUag
https://kosice.dnes24.sk/dobre-spravy-pre-pacientov-parkovisko-pri-novej-nemocnici-je-hotove-403072


Monitora s. r. o. | monitora.sk 44

V Historickej radnici udelili najvyššie mestské ocenenia  
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Pridajte komentár

5 min. čítania

Celkovo 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si v piatok v priestoroch Historickej
radnice prevzalo z rúk košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) Cenu mesta Košice a Cenu primátora. O laureátoch Ceny
mesta za rok 2021 rozhodlo Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie, ktorá z prijatých návrhov vybrala 10 jednotlivcov a 3
kolektívy.

Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením
májových osláv Dňa mesta Košice. Keďže v máji v Kulturparku z pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok
2020, ceremoniál oceňovania za rok 2021 sa uskutočnil v náhradnom novembrovom termíne.

Primátor sa vo svojom prejave poďakoval všetkým oceneným za to, že svoje odborné, umelecké i ľudské kvality spojili s mestom Košice
a zúročili ich v prospech mesta: „ Je pre nás veľmi dôležité pokračovať v dlhoročnej tradícii udeľovania najvyšších mestských ocenení a
prejavovať úctu osobnosti am, ktoré dávajú nášmu mestu dušu. Vzácni a výnimoční ľudia, ktorých mená dnes zaznejú, sú pýchou Košíc
a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Tvoria morálne a spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho
reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí. Moje myšlienky sú aj s tými, ktorí tu s nami, žiaľ, už nemôžu byť. Navždy si ich budeme
pamätať ako symboly lokálpatriotizmu, garantov kvality a odbornosti, ako vzácnych kolegov, priateľov, dobrých ľudí. “

Cenu Mesta Košice za Franza Grohsa prevzal Juraj Girman, Vice President Telekom IT at T-Systems Slovakia & Chairman of The Board
of Directors at Kosice IT Valley. Foto: Priamy prenos z odovzdávania cien.

Jedným z ocenených je aj dlhoročný zamestnanec Magistrátu mesta Košice Peter Hrmo. Cenu mesta dostal za dlhoročné darcovstvo krvi
a podporu Medzinárodného maratónu mieru. Ako člen Dozornej rady Maratónskeho klubu Košice sa každoročne podieľa na príprave
maratónu, s dôrazom na jeho koordináciu s útvarmi magistrátu a mestskými podnikmi. Peter Hrmo je zároveň jedným zo zakladateľov
podujatia Primátorská kvapka krvi, ktoré mesto organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Toto podujatie aktivizuje
pravidelných darcov krvi a zakaždým pritiahne aj prvodarcov. K darcovstvu krvi sa Peter Hrmo dostal podľa vlastných slov v neskoršom
veku, spúšťačom bola zlomová životná situácia, keď mal jeho vtedy len dvojročný synček vážne zdravotné problémy. „Keď ho v
nemocnici brali na CT vyšetrenie, chytil ma za ruku a vtedy som pocítil obrovskú bezmocnosť. Odišiel som do ústrania, začal som plakať
a modliť sa a vtedy som si povedal, že musím niečo urobiť. Dopadlo to, vďakabohu, dobre. A ja som začal s darovaním krvi,” hovorí Peter
Hrmo, ktorý má dnes za sebou 84 odberov za účelom darovania najvzácnejšej tekutiny a je držiteľom Diamantovej Janského plakety.

KTO ZÍSKAL CENU MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

Art Bartolomej BURÁŠ, in memoriam za významný celoživotný pedagogický, organizačný a umelecký prínos pre organizácie v meste
Košice.

Franz GROHS pri príležitosti životného jubilea za významný podiel na rozvoji IT sektora v meste Košice a dlhodobé aktívne pôsobenie v
prospech ekonomicko-sociálneho rozvoja Košíc.

Peter Hrmo za dlhoročné darcovstvo krvi a podporu Medzinárodného maratónu mieru.

MUDr. Pavol JARČUŠKA, PhD. za aktívne pôsobenie a koordináciu postupov v boji s pandémiou nového koronavírusu COVID-19 na
regionálnej, celoslovenskej a európskej úrovni a mediálnu prezentáciu súvisiacich odborných stanovísk pre verejnosť.

Jozef KRIŠTAN pri príležitosti ukončenia aktívneho pôsobenia vo funkcii riaditeľa Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v
Košiciach a odchodu do dôchodku za významnú celoživotnú prácu v oblasti vzdelávania na území mesta Košice.

Jitka MAČALOVÁ za celoživotnú prácu s darcami krvi.

RNDr. Pavol MATULA, CSc. za významný celoživotný prínos v oblasti rádio biológie a liečby nádorových ochorení.

Václav PÁLFY, in memoriam za celoživotný prínos v oblasti knihovníctva a osvety.

Ing. Gejza TIMČÁK, PhD. za dlhoročnú aktívnu podporu telesného a psychického zdravia Košičanov.
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RNDr. Stanislav VOKÁL, DrSc. pri príležitosti životného jubilea za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty
v relativistických jadrových zrážkach.

Kolektívy:

Kolektív príslušníkov Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach zaradených v ambulancii Hasičského a
záchranného zboru za aktívny podiel na účasti v boji proti nákaze Covid 19.

Oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach za nepretržitú záslužnú
činnosť pri ochrane života a zdravia.

OZ Tanečné štúdio Adriany VRBOVEJ pri príležitosti 10. výročia založenia za významný prínos k rozvoju kultúry a podporu mladej
generácie v meste Košice.

KTO ZÍSKAL CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

Art. Beáta DROTÁROVÁ pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického
umenia v meste Košice.

Michal DUDOVIČ za významné zásluhy v športovej oblasti a úspešnú reprezentáciu mesta Košice na Slovensku aj v zahraničí vo
florbale.

Ján LIBA pri príležitosti životného jubilea 33 aktívnych rokov v duchovnej službe za dlhoročný prínos pre Košice a východoslovenský
región v duchovnej službe.

Gabriela LUKÁČOVÁ pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a pomoc
seniorom v zariadeniach sociálnych služieb a za odborný a ľudský prínos v oblasti psychológie.

Viktória PILLÁROVÁ za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a dosiahnuté športové úspechy v športovom karate v kategóriách Kumite.

Milan RENDOŠ za dlhoročné mapovanie, rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej hudby a za mimoriadne zásluhy pri
uchovávaní a šírení hudobných tradícií ABOVA.

Lýdia REŠTEIOVÁ za kreatívny, tvorivý a vysoko odborný prístup i významné výsledky v problematike riešenia dôchodkových záležitostí
klientov Sociálnej poisťovne.

Ľubica ŠŤASTNÁ za dlhoročnú obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a odborný prínos v oblasti klinickej psychológie.

Milan ŠTELBASKÝ pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný prínos v oblasti publicistiky a dokumentaristiky v meste
Košice a v regióne východného Slovenska.

MUDr. Veronika VARGOVÁ, PhD. za mimoriadnu aktivitu, rozsiahlu pedagogickú činnosť a prínos vo vedení vysokošpecializovaného
pracoviska Kliniky detí a dorastu, najväčšieho v rámci východoslovenského regiónu.

Kolektívy:

Kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za príkladnú, nezištnú a obetavú pomoc, preukazovanú počas obdobia pandémie
ochorenia COVID−19, najmä v oblasti laboratórnej diagnostiky.

Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice pri príležitosti 70. výročia vzniku za dlhoročnú úspešnú činnosť, rozvoj
turistiky a podporu medzinárodných podujatí v meste Košice.

Občianske združenie kresťanských seniorov pri MČ Košice – Západ pri príležitosti 25. výročia vzniku za dlhoročnú aktívnu činnosť v
prospech seniorov mesta Košice.

tlačová správa

Autor: Zobraziť všetky články || tlačová správa | Zobraziť všetky články || tlačová správa
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Zdravie: Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie

Košice 12. novembra (TASR) - Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v piatok informujú
širokú verejnosť o život ohrozujúcich rizikách týkajúcich sa mužského zdravia. V rámci osvetovej akcie Movember oslovujú okoloidúcich v
priestoroch košického obchodného centra na Námestí osloboditeľov. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

Medici budú verejnosti k dispozícii do 15.30 h. Hovoriť budú o rakovine semenníkov a prostaty. Záujemcov budú prakticky školiť aj
prostredníctvom modelu semenníkov s patologickou hrčkou.

Hlavným cieľom študentskej akcie je pripomenúť dôležitosť starostlivosti o zdravie a význam prevencie pre včasné odhalenie mužských
rakovinových ochorení. „Prevencia je veľmi dôležitá - nemala by sa podceňovať, pretože veľakrát môže zachrániť zdravie a ľudský život.
Dúfame, že aj my študenti so svojimi vedomosťami prispejeme k zvýšeniu povedomia o tejto téme, ktorá môže byť považovaná za
chúlostivú, ale je to tiež súčasť života a nemala by byť preto žiadne tabu,“ povedala podpredsedníčka pre vonkajšiu komunikáciu Spolku
medikov mesta Košice Viktória Kudriková.

Počas mesiaca november sa tradične konajú osvetové akcie zamerané na mužské zdravie. Symbolom celosvetovej kampane Movember
sú mužské fúzy, pritiahnuť majú pozornosť mužov k otázkam týkajúcim sa ich zdravia.

sem mac

Autor: SEM
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Košice 13. novembra (TASR) – Spolu 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu ocenil
najvyššími mestskými oceneniami v Historickej radnici v Košiciach v piatok (12.11.) primátor Jaroslav Polaček. Slávnostný ceremoniál sa
pre pandémiu nového koronavírusu uskutočnil v netradičnom termíne.

Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením
májových osláv Dňa mesta Košice. "Keďže v máji v Kulturparku z pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok
2020, ceremoniál oceňovania za rok 2021 sa uskutočnil v náhradnom novembrovom termíne," informoval košický magistrát na svojej
internetovej stránke. Desať jednotlivcov a tri kolektívy sú po ceremoniáli držiteľmi Ceny mesta Košice, rovnaký počet jednotlivcov a
kolektívov získal Cenu primátora.

Cenu mesta na základe rozhodnutia košického mestského zastupiteľstva získal Bartolomej Buráš in memoriam, ktorý bol dlhoročným
riaditeľom konzervatória na Timonovej ulici, ekonóm a vrcholový manažér Franz Grohs, dlhoročný darca krvi a člen organizačného tímu
Medzinárodného maratónu mieru Peter Hrmo, infektológ Pavol Jarčuška, dlhoročný riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského
v Košiciach Jozef Krištan, ďalej vedúca lekárka Národnej transfúznej služby SR Košice Jitka Mačalová, klinický fyzik Pavol Matula,
dlhoročný riaditeľ Ústrednej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Václav Pálfy in memoriam, ako aj predseda
Spoločnosti priateľov jogy Gejza Timčák a tiež Stanislav Vokál za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty v
relativistických jadrových zrážkach.

Kolektívmi ocenenými Cenou mesta sú príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach
zaradení v ambulancii HaZZ, oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície KR Policajného zboru v Košiciach a občianske
združenie Tanečné štúdio Adriany Vrbovej.

Cenu primátora mesta Košice si z Polačekových rúk prevzala jubilujúca Beáta Drotárová za celoživotný osobný a profesionálny prínos v
oblasti dramatického umenia, tiež Michal Dudovič za zásluhy v športovej oblasti a úspešnú i zahraničnú reprezentáciu mesta vo florbale,
Ján Liba za dlhoročný prínos v duchovnej službe, jubilujúca psychologička Gabriela Lukáčová či športovkyňa Viktória Pillárová za
úspechy v karate. Za rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej hudby primátor ocenil aj Milana Rendoša, "za kreatívny,
tvorivý a vysoko odborný prístup i významné výsledky v problematike riešenia dôchodkových záležitostí klientov Sociálnej poisťovne"
Lýdiu Rešteiovú. Ocenenou bola aj psychologička Ľubica Šťastná, publicista Milan Štelbaský či pedagogička a prednostka Kliniky detí a
dorastu Detskej fakultnej nemocnice Košice Veronika Vargová.

Polaček udelením Ceny primátora ocenil kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za pomoc počas obdobia pandémie
ochorenia COVID−19, jubilujúci Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice a tiež Občianske združenie kresťanských
seniorov pri MČ Košice – Západ.

"Vzácni a výnimoční ľudia, ktorých mená dnes zaznejú, sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Tvoria morálne a
spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí," vyjadril sa počas
ceremoniálu Polaček.

dur sem ima

Autor: DUR
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Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie. Ilustračné foto

Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v piatok informujú širokú verejnosť o život
ohrozujúcich rizikách týkajúcich sa mužského zdravia.

V rámci osvetovej akcie Movember oslovujú okoloidúcich v priestoroch košického obchodného centra na Námestí osloboditeľov. TASR o
tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

Medici budú verejnosti k dispozícii do 15.30 h. Hovoriť budú o rakovine semenníkov a prostaty. Záujemcov budú prakticky školiť aj
prostredníctvom modelu semenníkov s patologickou hrčkou.

Hlavným cieľom študentskej akcie je pripomenúť dôležitosť starostlivosti o zdravie a význam prevencie pre včasné odhalenie mužských
rakovinových ochorení. „Prevencia je veľmi dôležitá - nemala by sa podceňovať, pretože veľakrát môže zachrániť zdravie a ľudský život.
Dúfame, že aj my študenti so svojimi vedomosťami prispejeme k zvýšeniu povedomia o tejto téme, ktorá môže byť považovaná za
chúlostivú, ale je to tiež súčasť života a nemala by byť preto žiadne tabu,“ povedala podpredsedníčka pre vonkajšiu komunikáciu Spolku
medikov mesta Košice Viktória Kudriková.

Počas mesiaca november sa tradične konajú osvetové akcie zamerané na mužské zdravie. Symbolom celosvetovej kampane Movember
sú mužské fúzy, pritiahnuť majú pozornosť mužov k otázkam týkajúcim sa ich zdravia.

Autor: TASR
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Revolucionár Miroslav Pollák: Kritici mudrujú po funuse. Keď mali možnosť zapojiť sa, čušali a čakali, ako to spravíme my

Mám hovoriť, že ľudia sa nemali nechať zmagoriť Mečiarom a neskôr Ficom? Že nemali byť naivní, že sú znovu hlúpučkí a tak stále
dookola? To sú „kecy“ o ničom. Revolúcii nič nevytýkam, bol to svetlý bod našich dejín a tieto drobnosti ho nezatienia, tvrdí revolucionár
z Košíc Miroslav Pollák.

Narodili ste sa v Levoči, ale vyrastali ste v Košiciach. V akej rodine?

Otec bol výskumný pracovník, ktorý veľa čítal. Mali sme obrovskú knižnicu naplnenú skvelými titulmi, ktoré začali vychádzať počas
spoločenského odmäku v rokoch 1967 až 1968. Zrazu sme mohli čítať dovtedy zakázané diela rôznych mysliteľov a debatovať o nich.
Práve debaty s otcom ma dosť ovplyvnili.

On potom natvrdo zažil vstup okupačných vojsk do Československa v auguste 1968, keď bol svedkom, ako nevyšla sľubovaná „ľudská
tvár“ socializmu. Následne mal kadejaké problémy v práci. A ja ako každý aspoň priemerne zorientovaný, vnímavý človek som nemohol
nevidieť rozpory medzi slovami a skutkami súdruhov. Žasol som nad bezduchými a tupými komunistickými heslami v uliciach, ktorými nás
masírovali.

Zorientovať sa mi pomohli aj kamaráti, ktorí mali podobné názory ako ja, napríklad Marcel Strýko, Jaro Toldi, Dano Liška, Lev Bukovský a
ďalší. Nemal som však žiadne búrlivé strety s režimom, maximálne som kdesi strhol sovietsku zástavu, za čo sa potom niektorí pánkovia
na polícii hrali na dôležitých. Tie zástavy boli všade, no tak som ich na stožiaroch trochu preriedil. Boli to také naťahovačky so súdruhmi,
ale nič vážne.

Čo vás najviac vytáčalo?

Totálne kolektívne poníženie, ktoré bolo režimom jasne plánované. Život v porobe a schizofrénii sa však nedá vydržať donekonečna.
Súkromne vám kadekto kadečo povedal, ale navonok sa správal konformne s režimom. Už to samo osebe nebolo normálne.

Zároveň som videl, ako vedia byť komunisti pomstychtiví, ako vedia človeka doslova zničiť. Zažil som učiteľa dejepisu, ktorý pôvodne
prednášal na Karlovej univerzite v Prahe. Ako nepohodlného ho poslali učiť na strednú školu do Bratislavy, ale nakoniec aj to bolo málo,
a tak skončil na základnej škole v Košiciach, aby ho nakoniec vyhodili aj odtiaľ a posunuli až kamsi k hraniciam s Ukrajinou. Bol to pritom
skvelý človek aj učiteľ.

To boli vážne veci, ale režim bol taký tupý, že do absurdných detailov riešil aj úplné hlúposti.

Takých šialeností bolo nespočetne veľa – napríklad ak niekto nebol členom Socialistického zväzu mládeže (SZM), poslali ho pred kárnu
komisiu SZM, ktorá ho mala potrestať. Lenže komisia nemala žiadne právomoci voči nečlenovi, a tak sa to celé zrušilo, aby to potom
neskôr nejaký iniciatívny karierista opäť naplno rozbehol.

Iná hlúposť – ja som do SZM nevstúpil, napriek tomu ma tam nejaký čas viedli, lebo im to v tom čase vyhovovalo. Keď som po škole učil
na katedre matematiky, nahovárali ma zase na členstvo v Zväze československo-sovietskeho priateľstva, ktorý mal skratku ZČSSP.
Odmietol som a čakali ma za to zbytočné naťahovačky. Doslova pre debilinu.

Rovnako si na mne súdruhovia zgustli, keď som odmietol vstúpiť do ROH, teda do Revolučného odborového hnutia, čo boli komunistické
odbory. Odmietol som to ako jediný v zamestnaní, čím som im spôsobil šialené problémy v účtovníctve, lebo mi museli spätne vracať
jedno percento z príjmu, ktoré sa na odbory strhávalo.

Komunisti jednoducho riešili aj „prkotiny“. Svojím spôsobom bolo komické, že z nich majú ťažšiu hlavu ako my, ktorých naháňali. Ale
pozor, teraz to vyzerá tak, ako keby som zľahčoval obdobie komunizmu a jeho režim. Ani náhodou. Ten režim vraždil fyzicky aj duševne.
Ten režim každý deň vraždil dôstojnosť človeka.

Prečo ste šli študovať matematiku?

Keď sa ma na gymnáziu pýtali, kam chcem ísť, provokačne som povedal, že na teológiu aj na matematiku. Vzniklo z toho pobúrenie,
predvolali si mojich rodičov. [lock]Nakoniec z toho bola len matematika, ktorá je nepolitická a neideologická. Jej pravidlá platia v každom
režime.

Kedy ste sa dozvedeli o udalostiach v Prahe 17. novembra 1989?
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Povedal mi o nich sused už v ten piatok večer. Kým ja som sa kdesi túlal, on počúval rádio. Potom sme sa už spájali viacerí kamaráti a
špekulovali sme, čo ďalej. Čoskoro sme začali vyrábať a šíriť tlačoviny a chodiť medzi študentov. Boli sme v spojení s kamarátmi, ktorí
študovali v Prahe.

Košice mali bližšie k Prahe ako k Bratislave, preto tam po revolúcii vznikali najskôr bunky Občianskeho fóra, až neskôr aj Verejnosti proti
násiliu.

Tak to jednoducho bolo. Má to logiku. Keď prišla revolúcia a začali štrajkovať študenti, ktorých som učil matematiku, založili sme v škole
najskôr Občianske fórum. Potom vzniklo mestské OF, krajské a neviem aké OF, až neskôr prišla VPN a následne aj KDH. Bol som pri
zakladaní všetkých troch značiek.

Do vzniku VPN nás tlačila Bratislava a videli sme, že ak sa toho nechytíme my, chytia sa toho kadejakí „vytrénovaní živáni“, ktorí čakali v
pozadí a rozhodne nemali čestné úmysly. V podstate mnohí z nás boli všetkým – OF, VPN aj KDH.

V Košiciach sme v tom problém nevideli, pod všetkými názvami sa presadzovali tie isté hodnoty aj požiadavky. A kým viacerí sme sa
motali tam aj tam, niektorí si vybrali len jednu značku.

Nevyčítali vám z Bratislavy, že preferujete Občianske fórum?

Nemali nárok nám nič vyčítať, jednoducho z Košíc do Prahy bolo vždy „bližšie“ ako do Bratislavy. Najmä vďaka priamym nočným vlakom.
Človek večer nasadol a ráno bol v stovežatej.

Počkať, do Bratislavy ste nemali priame vlakové spojenie?

Vtedy nie. Museli sme presadať tuším v Žiline a trčať tam niekoľko hodín. Možno aj nejaký priamy zdĺhavý denný spoj existoval, ale všetci
sme vedeli, že do Prahy sa cestuje zásadne bez straty času.

Okrem toho, Praha bola hlavným mestom. Bolo tam viac škôl, a teda aj viac študentov z východného Slovenska. Mnohí z nás mali viac
kamarátov aj kontaktov v Prahe ako v Bratislave. Keď sme chceli ísť na dobré koncerty, na kultúru, do divadla, na žúry, išli sme do Prahy.

Miroslav Pollák (vľavo) s Ferom Guldanom. Foto – archív M. P.

V tom čase ste učili na katedre matematiky dnešnej Technickej univerzity v Košiciach.

Naši študenti boli na začiatku trochu zaseknutí. Nebol internet ani mobily, takže chvíľu trvalo, kým sa zorientovali. Aj preto som volal
študentom do Prahy, aby rýchlo pricestovali a priniesli aktuálne zážitky a vyhlásenia. Využili sme ich na veľkých mítingoch, keď sa ešte
niektoré vedenia vysokých škôl snažili manipulovať študentov. Aj u nás.

V akom zmysle?

Napríklad tak, že na stretnutí študentov a zamestnancov našej školy v utorok 21. novembra zaznievali somariny typu, že záleží najmä na
kvalitných študijných výsledkoch a na hygiene na internátoch. Chápete – beží veľký míting, ale o tom, čo sa udialo v Prahe, nepadlo ani
slovo. Bodaj by, keď tam rečnili najmä šéfovia komunistickej strany, zväzáci a im podobní.

Stál som naboku a videl som, že vzadu sa zjavil kamarát z Prahy. To už míting bežal snáď dve hodiny a stále sa mlátila len prázdna
slama. Fyzicky sme kamaráta doslova pretlačili k mikrofónu, aby prehovoril. Papaláši nám to nechceli dovoliť, ale nakoniec som vykríkol,
že prišli študenti z Prahy. A všetkých som sa spýtal, či chcú počuť pravdu o tom, čo sa tam stalo. Vtedy sa celá sála prebudila.

Vidíte – aj to, že som volal rovno študentov z Prahy, a nie z Bratislavy, je dôkazom, že v Košiciach sme mali bližšie k Prahe. Nebolo v
tom nič osobné, zavolať ľudí z Bratislavy mi jednoducho nenapadlo.

Dvadsiateho novembra už kresťanskí aktivisti ako Pavol Hric či Rudolf Bauer navštevovali košické divadlá a vyzývali hercov na štrajk.
Bivakovali študenti v škole ako napríklad na VŠMU v Bratislave?

Skôr sa zakladali štrajkové výbory, pričom my sme sa najmä snažili, aby študenti rozumeli tomu, čo sa okolo nich deje. Ako pedagóg som
sa nemohol pozerať na to, že hneď prvý štrajkový výbor vytvorili študenti zo SZM a na čelo si dali komunistu, ktorý to celé ťahal úplne
inam. Až potom vznikol príčetný štrajkový výbor na baníckej fakulte, kde to riadil Miro Ondruš.

My ako zamestnanci sme zatiaľ vyjednávali s vedením univerzity, aby bol vymenený rektor, vytvárali sme tlak aj na vedenia jednotlivých
fakúlt, aby sme mali k dispozícii potrebné miestnosti a podobne.

V utorok 21. novembra 1989 zvolal míting pre Košičanov umelec Peter Kalmus. Na Hlavnej ulici pred Tuzexom.
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Ešte predtým bol v Dome umenia koncert vážnej hudby, kde orchester zahral iba hymnu a oznámil, že ďalej nehrá, lebo nasledovať bude
veľká diskusia. Vyhlásil to tam skvelý husľový virtuóz Karol Petróczi. Do hľadiska si na rôzne miesta posadali aj eštebáci, ktorí sa snažili
debatu deštruovať, ale mali smolu.

Potom sa už každý deň dialo množstvo akcií, takže sa mi zlievajú dohromady. Každý, koho sa opýtate, vám bude rozprávať o inej, lebo
nik nemal šancu zapamätať si všetky, ani sa na všetkých zúčastniť. A každý tú svoju bude považovať za prvú a najdôležitejšiu.

Každé rozprávanie, vrátane vlastného, preto beriem s rezervou, predsa len sme si nepísali denníky. Všetci vedeli, že keď večer prídu do
centra mesta, určite bude aj nejaká akcia, teda debata alebo míting pred vedeckou knižnicou.

Miroslav Pollák. Foto – archív M. P.

Čo bolo vašou konkrétnou úlohou počas revolúcie?

Koordinovať chaos. Už tým, že sa založilo OF, VPN aj KDH, museli existovať ľudia, ktorí to udržiavali v chode a rovnováhe. Napríklad aj
preto, aby to niektorí nevzdali. Stále totiž medzi nás lozili aj ľudia, ktorí mali hlúpe nápady v snahe všetko deštruovať, prípadne riešiť iba
hlúposti. Zmena systému ich nezaujímala.

Na starosti sme mali aj tlačoviny, prehováranie konkrétnych ľudí, aby sa zúčastnili okrúhlych stolov na mestskej, okresnej aj krajskej
úrovni, ale aj komunikáciu s Prahou a neskôr s Bratislavou.

Ľudí z centra VPN sme dokonca museli presviedčať, že nemáme žiadny problém fungovať v OF, VPN aj KDH zároveň. Stále sa totiž
vypytovali, kto vlastne sme a za koho kopeme. V Košiciach sme týmto bratislavským „kecom“ príliš nerozumeli.

V podstate som bol človek, ktorý večne niečo organizoval a zabezpečoval tak, aby to ostatným bolo v prípade potreby k dispozícii. Každá
z tých vecí samostatne bola v podstate drobnosť, ale ako celok ma to zamestnávalo od rána do noci.

Šiesteho decembra 1989 pricestoval do Košíc z Bratislavy vlak Nežnej revolúcie plný študentov aj známych osobností, ktorý po celej
trase burcoval občanov, aby sa pridali na stranu zmeny. Viacerí Košičania mi spomínali, že sa ich to trochu dotklo. Vraj im tým Bratislava
dávala najavo, že na východe sú zaspatí, kým inde to už vrie.

Aj ja mám na to kritický názor, dokonca som k tomu vlaku ani nešiel. Dotklo sa ma to osobne. Čo nám tým chceli bratislavskí študenti
dokázať? Veď už viac ako dva týždne predtým sme mali v Košiciach študentov z Prahy, ktorí priniesli čerstvé informácie.

Čo nám tí vo vlaku chceli vysvetľovať, koho chceli burcovať? Veď sme v ničom nezaostávali. Bral som to skôr ako nejaký ich výlet, zájazd
či happening. Pre nás, ktorí sme už dávno boli v plnom nasadení, bol nezaujímavý.

Organizátori to mysleli dobre a v podstate všade po trase ich ľudia vítali a tešili sa z nich. Navyše, aj vy z Košíc ste 18. decembra vyslali
vlak do Prahy na podporu kandidatúry Václava Havla za prezidenta.

Aspoň vidíte, že tie vlaky s Prahou fungovali, ako mali. Dvadsiateho decembra už Havel navštívil Košice. Inak, všetky dátumy, ktoré
spomínam, berte s rezervou, lebo si ich môžem mýliť. Bol to strašný frmol.

Nakoniec ste vstúpili aj do aktívnej politiky.

Pôvodne som chcel odísť práve po prvých slobodných voľbách. Chcel som pomôcť, aby sa dobre pripravili, aby sa odovzdali kandidačné
listiny, a neskôr sa venovať akademickej dráhe. Lenže videli sme, že je problém prehovoriť niektorých ľudí, aby kandidovali. Niektorých
sme prehovorili, iní nás hneď odmietli, lebo sa chceli venovať svojej pôvodnej práci.

Napríklad KDH sa nám zdalo príliš komótne a pomalé, tak som mu šiel pomáhať ja, Vladislav Chlípala išiel pomáhať VPN a tak ďalej.
Zrazu niekto navrhol, aby som bol na kandidátke KDH aj ja.

Neplánoval som to, ale hlasovalo sa a zrazu som bol na prvom mieste kandidátky za Východoslovenský kraj do Slovenskej národnej
rady. V Bratislave urobili zmenu, dali predo mňa Ivana Čarnogurského, a tak som sa stal dvojkou.

Čím vás zlomili?

Argumentom, že všetkých prehováram na kandidátku, lámem ich, buntoším, ale sám sa tam nechcem napísať, hoci som pri nich od
začiatku. Vraj prečo niečo žiadam od iných a sám to odmietam urobiť.

Ako poslanec parlamentu ste vydržali dve skrátené volebné obdobia – do roku 1994.

Najskôr poviem, že zloženie slovenského parlamentu po prvých slobodných voľbách v roku 1990 bolo jednoznačne najkvalitnejšie zo
všetkých doterajších porevolučných parlamentov. To vám potvrdí každý, kto o tom niečo vie.
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Po roku 1994 som z KDH vycúval, mali sme medzi sebou problémy – ja s KDH aj KDH so mnou. Dnešnými slovami by ma označili za
slniečkara a liberála. Ich videnie sveta a témy, ktoré pretláčali, mi nekonvenovali. Nepatril som tam.

Konkrétne?

Bol som federalista a mal som nepekný konflikt s Lacom Pittnerom, nechcem to však podrobne rozoberať. Jednoducho som zašiel za
Jánom Čarnogurským, poďakoval sa mu za spoluprácu a slušne sme sa dohodli na mojom odchode.

Demonštrácia pred vedeckou knižnicou v Košiciach 24. novembra 1989. Foto – TASR

Ako dnes spomínate na revolučné časy?

Som úprimne rád, že došlo k tej obrovskej zmene. Je to najkrajšia vec, ktorá sa nám mohla stať a ktorú som mohol zažiť zblízka.
Neznechutia mi to ani všetky tie špinavé svinstvá, ktorých sme boli svedkami posledných viac ako 30 rokov.

Stále sme nezrelá občianska spoločnosť, ale November bol fajn. Nemám dôvod naň hundrať. Od tej chvíle totiž môžem slobodne robiť,
čo chcem – vymýšľať vlastné aktivity, s kamarátmi editovať, písať a vydávať knihy, organizovať desiatky výstav po celej krajine s Ferom
Guldanom, venovať sa rôznym aktivitám na tému ľudských práv, komentovať verejné dianie, pomáhať chudobným komunitám,
pripomienkovať dôležité dokumenty pre krajinu a podobne.

A ak ma niekto naštve, pokojne idem za štátnym tajomníkom či za ministrom a poviem im, čo si myslím. Výnimkou boli len garnitúry
Mečiara a Fica, ktoré iné názory nezaujímali.

Bol som pri organizovaní revolúcie, bol som poslancom, bol som pri vzniku SDK, teda pri páde Mečiara, bol som splnomocnencom pre
rómske komunity za vlády Ivety Radičovej. Nemám sa na čo sťažovať a stále je čo robiť.

Napadá vám, čo sa počas revolúcie malo urobiť inak?

Tento typ rečí nemám rád. Nie sú fér, lebo každý mudruje po funuse, ale keď sa mohol zapojiť a dianie priamo ovplyvniť, čušal a čakal,
ako to urobíme my, ktorí sme sa neskrývali.

Mám dnes hovoriť, že ľudia sa nemali nechať zmagoriť Mečiarom a neskôr Ficom? Že nemali byť naivní, že mali byť rozumnejší a že sú
znovu a znovu hlúpučkí a tak stále dookola? To sú už len „kecy“ o ničom. Ja revolúcii nič nevytýkam, bol to mimoriadne svetlý bod našich
dejín a takéto drobnosti ho nezatienia.

Miroslav Pollák (1957)

Narodil sa v Levoči, väčšinu života prežil v Košiciach. Vyštudoval matematiku na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a sociálnu
prácu na Katolíckej univerzite v Ružomberku, absolvoval študijné pobyty v Brne, Londýne, Belgicku a USA. Pôsobil ako pedagóg
matematiky na Technickej univerzite v Košiciach, v tejto pozícii ho zastihla revolúcia v roku 1989. V Košiciach sa stal jedným z jej lídrov.
Dve volebné obdobia (1990 až 1994) bol poslancom slovenského parlamentu za KDH, neskôr začal pôsobiť v treťom sektore, v rámci
ktorého sa dodnes venuje terénnej práci, regionálnemu rozvoju, chudobe a pomoci marginalizovaným komunitám. Dlhodobo sa venuje
ľudským právam. Za vlády Ivety Radičovej bol splnomocnenom pre rómske komunity. Založil občianske združenie Krásny Spiš, je
autorom a editorom viacerých kníh.

Miroslav Pollák. Foto &#8211; archív M. P.

Autor: Karol Sudor
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Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie

Košice 12. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta)

Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v piatok informujú širokú verejnosť o život
ohrozujúcich rizikách týkajúcich sa mužského zdravia. V rámci osvetovej akcie Movember oslovujú okoloidúcich v priestoroch košického
obchodného centra na Námestí osloboditeľov. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová

Na snímke študenti UPJŠ v Košiciach upozorňujú v nákupnom centre na dôležitosť prevencie pre mužské zdravie

Medici budú verejnosti k dispozícii do 15.30 h. Hovoriť budú o rakovine semenníkov a prostaty. Záujemcov budú prakticky školiť aj
prostredníctvom modelu semenníkov s patologickou hrčkou.

Hlavným cieľom študentskej akcie je pripomenúť dôležitosť starostlivosti o zdravie a význam prevencie pre včasné odhalenie mužských
rakovinových ochorení.

„Prevencia je veľmi dôležitá – nemala by sa podceňovať, pretože veľakrát môže zachrániť zdravie a ľudský život. Dúfame, že aj my
študenti so svojimi vedomosťami prispejeme k zvýšeniu povedomia o tejto téme, ktorá môže byť považovaná za chúlostivú, ale je to tiež
súčasť života a nemala by byť preto žiadne tabu,“ povedala podpredsedníčka pre vonkajšiu komunikáciu Spolku medikov mesta Košice
Viktória Kudriková.

Počas mesiaca november sa tradične konajú osvetové akcie zamerané na mužské zdravie. Symbolom celosvetovej kampane Movember
sú mužské fúzy, pritiahnuť majú pozornosť mužov k otázkam týkajúcim sa ich zdravia.

Pošlite nám tip

Autor: Ján Durbák
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V Historickej radnici rozdali Ceny mesta Košice a Ceny primátora

Ocenených schválilo zastupiteľstvo.

KOŠICE. Celkovo 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si v piatok v priestoroch
Historickej radnice prevzalo z rúk košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) Cenu mesta Košice a Cenu primátora.

O laureátoch Ceny mesta za rok 2021 rozhodlo mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie, ktorá z prijatých návrhov vybrala
10 jednotlivcov a tri kolektívy.

Náhradný termín

Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením
májových osláv Dňa mesta Košice.

((piano))

Keďže v máji v Kulturparku z pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok 2020, ceremoniál oceňovania za rok
2021 sa uskutočnil v náhradnom novembrovom termíne.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokMestskí poslanci odobrili návrhy na Cenu mesta Košice 2021 Čítajte Polaček: Títo ľudia sú pýchou
Košíc

Primátor sa vo svojom prejave poďakoval všetkým oceneným za to, že svoje odborné, umelecké i ľudské kvality spojili s mestom Košice
a zúročili ich v prospech mesta.

„Je pre nás veľmi dôležité pokračovať v dlhoročnej tradícii udeľovania najvyšších mestských ocenení a prejavovať úctu osobnostiam,
ktoré dávajú nášmu mestu dušu. Vzácni a výnimoční ľudia, ktorých mená dnes zaznejú, sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás
všetkých. Tvoria morálne a spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v
zahraničí. Moje myšlienky sú aj s tými, ktorí tu s nami, žiaľ, už nemôžu byť. Navždy si ich budeme pamätať ako symboly lokálpatriotizmu,
garantov kvality a odbornosti, ako vzácnych kolegov, priateľov, dobrých ľudí," povedal Polaček.

Zoznam ocenených

KTO ZÍSKAL CENU MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

Art Bartolomej BURÁŠ, in memoriam, za významný celoživotný pedagogický, organizačný a umelecký prínos pre organizácie v meste
Košice.

Franz GROHS pri príležitosti životného jubilea za významný podiel na rozvoji IT sektora v meste Košice a dlhodobé aktívne pôsobenie v
prospech ekonomicko-sociálneho rozvoja Košíc.

Peter HRMO za dlhoročné darcovstvo krvi a podporu Medzinárodného maratónu mieru.

MUDr. Pavol JARČUŠKA, PhD. za aktívne pôsobenie a koordináciu postupov v boji s pandémiou nového koronavírusu covid-19 na
regionálnej, celoslovenskej a európskej úrovni a mediálnu prezentáciu súvisiacich odborných stanovísk pre verejnosť.

Jozef KRIŠTAN pri príležitosti ukončenia aktívneho pôsobenia vo funkcii riaditeľa Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v
Košiciach a odchodu do dôchodku za významnú celoživotnú prácu v oblasti vzdelávania na území mesta Košice.

Jitka MAČALOVÁ za celoživotnú prácu s darcami krvi.

RNDr. Pavol MATULA, CSc. za významný celoživotný prínos v oblasti rádiobiológie a liečby nádorových ochorení.

Václav PÁLFY, in memoriam, za celoživotný prínos v oblasti knihovníctva a osvety.

Ing. Gejza TIMČÁK, PhD. za dlhoročnú aktívnu podporu telesného a psychického zdravia Košičanov.
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RNDr. Stanislav VOKÁL, DrSc. pri príležitosti životného jubilea za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty
v relativistických jadrových zrážkach.

Kolektívy:

Kolektív príslušníkov Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach zaradených v ambulancii Hasičského a
záchranného zboru za aktívny podiel na účasti v boji proti nákaze covid-19.

Oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach za nepretržitú záslužnú
činnosť pri ochrane života a zdravia.

OZ Tanečné štúdio Adriany VRBOVEJ pri príležitosti 10. výročia založenia za významný prínos k rozvoju kultúry a podporu mladej
generácie v meste Košice.

KTO ZÍSKAL CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

Art. Beáta DROTÁROVÁ pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického
umenia v meste Košice.

Michal DUDOVIČ za významné zásluhy v športovej oblasti a úspešnú reprezentáciu mesta Košice na Slovensku aj v zahraničí vo
florbale.

Ján LIBA pri príležitosti životného jubilea 33 aktívnych rokov v duchovnej službe za dlhoročný prínos pre Košice a východoslovenský
región v duchovnej službe.

Gabriela LUKÁČOVÁ pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a pomoc
seniorom v zariadeniach sociálnych služieb a za odborný a ľudský prínos v oblasti psychológie.

Viktória PILLÁROVÁ za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a dosiahnuté športové úspechy v športovom karate v kategóriách kumite.

Milan RENDOŠ za dlhoročné mapovanie, rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej hudby a za mimoriadne zásluhy pri
uchovávaní a šírení hudobných tradícií Abova.

Lýdia REŠTEIOVÁ za kreatívny, tvorivý a vysoko odborný prístup i významné výsledky v problematike riešenia dôchodkových záležitostí
klientov Sociálnej poisťovne.

Ľubica ŠŤASTNÁ za dlhoročnú obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a odborný prínos v oblasti klinickej psychológie.

Milan ŠTELBASKÝ pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný prínos v oblasti publicistiky a dokumentaristiky v meste
Košice a v regióne východného Slovenska.

MUDr. Veronika VARGOVÁ, PhD. za mimoriadnu aktivitu, rozsiahlu pedagogickú činnosť a prínos vo vedení vysokošpecializovaného
pracoviska Kliniky detí a dorastu, najväčšieho v rámci východoslovenského regiónu.

Kolektívy:

Kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za príkladnú, nezištnú a obetavú pomoc, preukazovanú počas obdobia
pandémie ochorenia covid−19, najmä v oblasti laboratórnej diagnostiky.

Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice pri príležitosti 70. výročia vzniku za dlhoročnú úspešnú činnosť, rozvoj
turistiky a podporu medzinárodných podujatí v meste Košice.

Občianske združenie kresťanských seniorov pri MČ Košice-Západ pri príležitosti 25. výročia vzniku za dlhoročnú aktívnu činnosť v
prospech seniorov mesta Košice.

Autor: Róbert Bejda
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Študoval u Hložníka v Bratislave, učil v Prešove, tvoril aj po deväťdesiatke.

Tibor Gáll v decembri 2020 (7 fotografií)

KOŠICE. Vo veku 91 rokov zomrel v sobotu ráno významný košický umelec, akademický maliar a grafik Tibor Gáll. Žil a tvoril v
Košiciach, učil v Prešove.

Po úspešnom absolvovaní grafickej špeciálnej školy Vincenta Hložníka na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení sa definitívne
usadil v rodných Košiciach v roku 1956.

Spočiatku sa venoval najmä grafickej tvorbe. V rokoch 1961 – 1999 pôsobil ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Filozofickej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Od roku 1964 sa začal významnejšie venovať maliarstvu.

V začiatkoch svojho pôsobenia sa intenzívne venoval knižnej ilustrácii. Je autorom monumentálno-dekoratívnych diel vytvorených
rôznymi technikami, z ktorých sú najviac významné farebnou kvalitou artprotisy.

Prvú výstavu mal v roku 1955 na VII. krajskej výstave. Samostatne predstavil výsledky svojej práce na zhruba 30 výstavách.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokTibor Gáll: Som citlivý a to sa už nenosí Čítajte Košice spomínajú na majstra

„Gállovo maliarstvo bolo lyrickým zhmotňovaním snov a vízií,“ uctila si umelca Východoslovenská galéria v Košiciach, v ktorej zbierke je
jeho tvorba početne zastúpená.

Posledné roky sa pri tvorivej činnosti nechával inšpirovať vážnou hudbou, ktorá ho fascinovala. V roku 2015 prezentoval Tibor Gáll
súborné dielo na výstave s názvom Nedosnívané sny, ktorá bola zároveň jeho poslednou výstavou vo Východoslovenskej galérii.
Obsahovala súbor 200 diel.

„Odišiel majster Tibor Gáll, umelec s nesmiernym talentom a ešte väčším srdcom. Ateliér považoval za svoje kráľovstvo a i napriek
pokročilému veku sa snažil tvoriť denne a čo najviac. Práve tam sa cítil byť najmenej zraniteľný, najviac v bezpečí a šťastný, že môže
robiť to, čo má rád,“ vzdalo výtvarníkovi hold i staromestské Múzeum Vojtecha Löfflera.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokVýtvarník Tibor Gáll považuje ateliér za svoje kráľovstvo Čítajte Tvoril aj po deväťdesiatke

V auguste 2020 oslávil výtvarník Tibor Gáll jubileum, deväťdesiat rokov, no tvorby sa nevzdal. Do ateliéru chodil každý deň. A keďže z
bytu na 3. poschodí to mal doň 15 schodov, napĺňal aj radu lekárov, podľa ktorých sa mal dostatočne pohybovať.

((piano))

„Táto skutočnosť, táto moja pracovná aktivita, mi v značnej miere pomáha pri mojich myšlienkových aj zdravotných pochodoch. V mojom
veku tieto veci môžu pôsobiť buď škodlivo, alebo, ako v mojom prípade, veľmi blahodarne. Keby som toto nerobil, bolo by to veľmi zlé,“
vyznal sa vlani maliar v rozhovore pre Korzár.

„V lete som tu do večera a maľujem, kým mi to denné svetlo dovolí. Teraz mám na štafliach obraz, ktorý maľujem cez deň, a keď sa
vrátim popoludní, dávam si do poriadku staré archívy.“

O tom, že sa rodák z Košíc po skončení štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave vrátil na východ, rozhodla aj taká
prozaická vec. V hlavnom meste so snahou získať priestory na tvorbu neuspel. A napokon vrátiť sa ho primali aj úzke rodinné väzby.

Nikdy to neoľutoval, aj keď umelecké zázemie v Bratislave bolo oveľa prajnejšie. Na druhej strane sa do Košíc či Prešova vrátili len
sochári Ján Máthé a František Patočka.

Príchod v tom čase jediného maliara, absolventa vysokej školy, na východe vítali. A jemu sa otvorili široké možnosti. Práce sa mu za
krátky čas nakopilo toľko, že sa o ňu delil s kolegom.

Navyše v Prešove, na vtedajšej Filozofickej fakulte UPJŠ, zakladali katedru výtvarnej výchovy a známy maliar, ktorý tým bol poverený,
Jozef Bendík, ako jedného z prvých oslovil aj Tibora Gálla. Na 38 rokov tak spojil umeleckú tvorbu so vzdelávaním budúcich učiteľov
výtvarnej výchovy či umelcov.

Košičania grafike neholdovali
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„Keď som prišiel do Košíc v roku 1956, priateľské vzťahy medzi umelcami veľmi nepanovali. Skôr prevládala umelecká i ľudská rivalita.
Ja som tu mal dvoch – troch kamarátov. Veľmi dobre som si rozumel s Ľudovítom Feldom, Lajči-báčim, ako som ho volal. Bol nesmierne
vzdelaný a sčítaný. Prvú monumentálnu prácu, ktorú som robil v Košiciach, som robil s ním u Vojtecha Löfflera na Kmeťovej ulici. Aj s
ním som sa, napriek vekovému rozdielu, veľmi skamarátil. A bol tu ešte maliar, ktorý mal mníchovskú školu – Gejza Kieselbach, maľoval
samé zvieratá,“ zaspomínal si vlani Tibor Gáll na ľudí, s ktorými po návrate do Košíc udržiaval priateľské kontakty a ktorí ho ovplyvnili.

Študoval na vysokej škole u profesora Vincenta Hložníka a, ako hovoril, dokonale si osvojil všetky grafické techniky. No po príchode do
Košíc s nimi veľmi neuspel.

„Pokúšal som sa vystavovať a predávať grafické diela. No pre Košičanov grafika nebola zaujímavá. Sem-tam som sa prezentoval
akvarelom, temperovou maľbou, nejakým zátiším, ktoré sa podarilo predať. Tak som začal maľovať. Prvú samostatnú výstavu som mal v
roku 1962 vo vtedajšej predajni Dielo. Boli to samé pastely – krajiny, zátišia, nejaké akty. Potom som sa venoval maľbe a ukázalo sa, že
to ľudí i kritikov viac zaujímalo,“ povedal nám v decembri umelec.

„Ľudia si vtedy mysleli, že obraz je len to, čo je namaľované na plátne. A niektorí ešte žiadali, aby bol v zlatom drevenom ráme.“

Nesúhlasil s improvizáciou

Tibor Gáll ale neostal len pri grafike, kresbe či maľbe. Svoj „repertoár“ rozšíril aj o knižnú ilustráciu, artprotisy (textilné koláže), gobelíny,
mozaiky. Len vďaka tejto širokej palete techník dokázal pretlmočiť divákom všetky svoje sny a predstavy.

„Svoje veci zakladám na myšlienkových pochodoch. Mám ten názor, že obraz nie je obrazom, keď je len farebný, ale až vtedy, keď má aj
nejaký myšlienkový náboj. A ten treba obuť do takého tvaru, aby nielen autor, ale aj divák pochopil, o čo ide. Od začiatku nesúhlasím s
improvizáciou, nesúhlasím s náhodou. Keď chcete vyjadriť nejakú myšlienku, musíte vedieť obsah tej myšlienky. A vo svojej tvorivej
aktivite musíte pokračovať tak, aby ten myšlienkový pochod dal výsledok, aký potrebujete, aby ste robili to, čo vy chcete, čo ste si vy
vysnívali, nie čo chce štetec alebo plátno. Nejde len o to, aby to bolo pekné farebné. Ak niekto chce od obrazu, len aby rozfarbil stenu, je
to podľa mňa veľmi málo. Pokiaľ akékoľvek umelecké dielo nemá myšlienku, nemôže byť umeleckým dielom. Žiadna improvizácia, ale
vedomá a cieľavedomá činnosť,“ rozvíjal Tibor Gáll svoje úvahy o umení.

O všestrannosti výtvarníka svedčí aj rozmanitosť artefaktov, ktoré počas života vytvoril. S hrdosťou vymenoval: „Urobil som šesť veľkých
mozaík zo štiepaného kameňa, ďalšiu z okruhliakov, veľkú drevenú intarziu s rozmermi 5 x 3,5 metra, dva kovové reliéfy, klasické
gobelíny a asi 70 artprotisov.“ A, samozrejme, nespočetné množstvo grafík, kresieb, malieb i knižných ilustrácií.

Gobelín za štvrť milióna sa povaľoval na stanici

Manufaktúra na výrobu artprotisov bola vo Valašskom Meziříčí. Tam chodili umelci s návrhmi a zamestnanci im ich zrealizovali. Tibor Gáll
sa považoval za pedanta a keďže práci na artprotisoch prišiel na chuť, rozhodol sa od návrhu až po konečnú realizáciu urobiť si všetko
sám. Jeden sedemmetrový má aj v Dome kultúry v Medzeve.

Pri práci na jednom z väčších gobelínov sa mu prihodila udalosť, ktorá ním v tej chvíli otriasla. Neskôr už o nej rozprával so smiechom.

„Robili na ňom dve ženy. Keď bolo dielo hotové, zavolali mi, že si poň môžem prísť. Vybrali sme sa aj s manželkou. Nechcelo sa mi ísť
autom, tak sme šli rýchlikom. Hotový gobelín mi zabalili a naložili do batožinového vozňa. Krátko pred polnocou sme dorazili do Košíc.
Batožinový vozeň bol vpredu. Kým sme prišli zo zadnej časti vlaku, už tam nik nebol, všade tma, všetko zavreté. Len môj gobelín sa
povaľoval na zemi na nástupisku. Mal som šťastie, že sa to stalo v lete, že nepršalo a nehodili to do blata. Až som dostal vyrážky, lebo
som si uvedomil, že ten gobelín mal hodnotu 250-tisíc korún.“

Zapáliť plameň lásky k umeniu

76 semestrov je ohromujúce, ba priam neuveriteľné číslo, ale presne toľko času venoval budúcim učiteľom výtvarnej výchovy alebo
budúcim kolegom – umelcom počas ich štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Priznal, že keď videl výsledky svojej práce, bavilo
ho to. Mnohí študenti si naňho radi spomínali a ozývali sa mu.

„Asi po dvoch – troch mesiacoch po tom, ako som začal učiť, som prišiel na to, že talent študenta nenaučím, buď ho má alebo nie.
Môžem ho naučiť milovať umenie, môžem ho naučiť remeslo, môžem uňho zapáliť plameň lásky k umeniu. Keď sa mi to darilo, tak ma to
aj bavilo. Považoval som to za poslanie. A musím sa priznať, že po čase som zistil, že nielen ja ako učiteľ im dávam, ale ich mladosť, ich
spôsob myslenia spätne pôsobili aj na mňa. Keď ja podnietim študenta k tomu, aby miloval tú prácu, aby rozdával krásu a vychovával
ďalších ľudí, ktorí budú pokračovať v láske ku kráse, to má nejakú cenu,“ zveril sa vlani Korzáru umelec.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokMá deväťdesiat a denne zájde do ateliéru, kde tvorí krásne diela Čítajte Inšpirovala ho hudba, obdivoval
Verdiho Rekviem“
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Práve táto skladba bola inšpiráciou pre môj obraz. Má byť poklonou pred majstrovským umením Verdiho. Rekviem ako rozlúčka a
príchod smrti, poklona pred umením, smútok ľudí.

„

V ateliéri Tibora Gálla sa nedalo nevšimnúť si množstvo obrazov s témou hudby. K nej mal blízko odmalička. Otec hral dlhé roky na
klarinete v dychovke.

„Keď som dorástol, rozhodol sa tiež ma zasvätiť do hry na tomto nástroji. Kúpil mi klarinet, naučil som sa hrať a spolu sme hrali v jednej
dychovke. Aj dnes mám k hudbe blízko, ale venujem sa skôr tej vážnej. Prednosť dávam najmä skladbám s klarinetom,“ prezradil Tibor
Gáll. Tento nástroj možno objaviť aj na viacerých jeho obrazoch.

Vážna hudba znela z ateliéru vždy, keď sa výtvarník chopil štetca. Ešte donedávna bolo odtiaľ často počuť skladbu Rekviem. Výtvarníkov
obdiv totiž patril aj jej autorovi Giuseppe Verdimu.

„Práve táto skladba bola inšpiráciou pre môj obraz. Má byť poklonou pred majstrovským umením Verdiho. Rekviem ako rozlúčka a
príchod smrti, poklona pred umením, smútok ľudí. Toto som sa pokúsil vyjadriť jednak tvaroslovnou kompozíciou, ale aj farebnosťou,
ktorá má za úlohu navodiť atmosféru smútku, pohrebu a žiaľu ľudí,“ vysvetľoval pohnútky pri tvorbe vtedy dokončeného diela...

Obraz Rekviem vznikol ako pocta Verdimu. (zdroj: Tatiana Snitková)

Autor: Jaroslav Vrábeľ
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Počas mesiaca november sa tradične konajú osvetové akcie zamerané na mužské zdravie.

Košice 12. novembra (TASR) - Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v piatok informujú
širokú verejnosť o život ohrozujúcich rizikách týkajúcich sa mužského zdravia. V rámci osvetovej akcie Movember oslovujú okoloidúcich v
priestoroch košického obchodného centra na Námestí osloboditeľov. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

Medici budú verejnosti k dispozícii do 15.30 h. Hovoriť budú o rakovine semenníkov a prostaty. Záujemcov budú prakticky školiť aj
prostredníctvom modelu semenníkov s patologickou hrčkou.

Hlavným cieľom študentskej akcie je pripomenúť dôležitosť starostlivosti o zdravie a význam prevencie pre včasné odhalenie mužských
rakovinových ochorení. „ Prevencia je veľmi dôležitá - nemala by sa podceňovať, pretože veľakrát môže zachrániť zdravie a ľudský život.
Dúfame, že aj my študenti so svojimi vedomosťami prispejeme k zvýšeniu povedomia o tejto téme, ktorá môže byť považovaná za
chúlostivú, ale je to tiež súčasť života a nemala by byť preto žiadne tabu ,“ povedala podpredsedníčka pre vonkajšiu komunikáciu Spolku
medikov mesta Košice Viktória Kudriková.

Počas mesiaca november sa tradične konajú osvetové akcie zamerané na mužské zdravie. Symbolom celosvetovej kampane Movember
sú mužské fúzy, pritiahnuť majú pozornosť mužov k otázkam týkajúcim sa ich zdravia.

Autor: TASR
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Cenu primátora mesta Košice si z Polačekových rúk prevzala aj jubilujúca Beáta Drotárová za celoživotný osobný a profesionálny prínos
v oblasti dramatického umenia.

Košice 13. novembra (TASR) – Spolu 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu ocenil
najvyššími mestskými oceneniami v Historickej radnici v Košiciach v piatok (12.11.) primátor Jaroslav Polaček. Slávnostný ceremoniál sa
pre pandémiu nového koronavírusu uskutočnil v netradičnom termíne.

Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením
májových osláv Dňa mesta Košice. "Keďže v máji v Kulturparku z pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok
2020, ceremoniál oceňovania za rok 2021 sa uskutočnil v náhradnom novembrovom termíne," informoval košický magistrát na svojej
internetovej stránke. Desať jednotlivcov a tri kolektívy sú po ceremoniáli držiteľmi Ceny mesta Košice, rovnaký počet jednotlivcov a
kolektívov získal Cenu primátora.

Cenu mesta na základe rozhodnutia košického mestského zastupiteľstva získal Bartolomej Buráš in memoriam, ktorý bol dlhoročným
riaditeľom konzervatória na Timonovej ulici, ekonóm a vrcholový manažér Franz Grohs, dlhoročný darca krvi a člen organizačného tímu
Medzinárodného maratónu mieru Peter Hrmo, infektológ Pavol Jarčuška, dlhoročný riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského
v Košiciach Jozef Krištan, ďalej vedúca lekárka Národnej transfúznej služby SR Košice Jitka Mačalová, klinický fyzik Pavol Matula,
dlhoročný riaditeľ Ústrednej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Václav Pálfy in memoriam, ako aj predseda
Spoločnosti priateľov jogy Gejza Timčák a tiež Stanislav Vokál za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty v
relativistických jadrových zrážkach.

Kolektívmi ocenenými Cenou mesta sú príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach
zaradení v ambulancii HaZZ, oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície KR Policajného zboru v Košiciach a občianske
združenie Tanečné štúdio Adriany Vrbovej.

Cenu primátora mesta Košice si z Polačekových rúk prevzala jubilujúca Beáta Drotárová za celoživotný osobný a profesionálny prínos v
oblasti dramatického umenia, tiež Michal Dudovič za zásluhy v športovej oblasti a úspešnú i zahraničnú reprezentáciu mesta vo florbale,
Ján Liba za dlhoročný prínos v duchovnej službe, jubilujúca psychologička Gabriela Lukáčová či športovkyňa Viktória Pillárová za
úspechy v karate. Za rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej hudby primátor ocenil aj Milana Rendoša, "za kreatívny,
tvorivý a vysoko odborný prístup i významné výsledky v problematike riešenia dôchodkových záležitostí klientov Sociálnej poisťovne"
Lýdiu Rešteiovú. Ocenenou bola aj psychologička Ľubica Šťastná, publicista Milan Štelbaský či pedagogička a prednostka Kliniky detí a
dorastu Detskej fakultnej nemocnice Košice Veronika Vargová.

Na archívnej snímke primátor Košíc Jaroslav Polaček. Foto: TASR - František Iván

Polaček udelením Ceny primátora ocenil kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za pomoc počas obdobia pandémie
ochorenia COVID19, jubilujúci Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice a tiež Občianske združenie kresťanských
seniorov pri MČ Košice – Západ.

"Vzácni a výnimoční ľudia, ktorých mená dnes zaznejú, sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Tvoria morálne a
spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí," vyjadril sa počas
ceremoniálu Polaček.

Autor: TASR
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Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie

Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v piatok informujú širokú verejnosť o život
ohrozujúcich rizikách týkajúcich sa mužského zdravia. V rámci osvetovej akcie Movember oslovujú okoloidúcich v priestoroch košického
obchodného centra na Námestí osloboditeľov. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

Medici budú verejnosti k dispozícii do 15.30 h. Hovoriť budú o rakovine semenníkov a prostaty. Záujemcov budú prakticky školiť aj
prostredníctvom modelu semenníkov s patologickou hrčkou.

Hlavným cieľom študentskej akcie je pripomenúť dôležitosť starostlivosti o zdravie a význam prevencie pre včasné odhalenie mužských
rakovinových ochorení. „Prevencia je veľmi dôležitá – nemala by sa podceňovať, pretože veľakrát môže zachrániť zdravie a ľudský život.
Dúfame, že aj my študenti so svojimi vedomosťami prispejeme k zvýšeniu povedomia o tejto téme, ktorá môže byť považovaná za
chúlostivú, ale je to tiež súčasť života a nemala by byť preto žiadne tabu,“ povedala podpredsedníčka pre vonkajšiu komunikáciu Spolku
medikov mesta Košice Viktória Kudriková.

Počas mesiaca november sa tradične konajú osvetové akcie zamerané na mužské zdravie. Symbolom celosvetovej kampane Movember
sú mužské fúzy, pritiahnuť majú pozornosť mužov k otázkam týkajúcim sa ich zdravia.

Zdroj: TASR, sem mac

Autor: Júlia Lengeňová
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Spolu 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu ocenil najvyššími m estskými
oceneniami v Historickej radnici v Košiciach v piatok (12.11.) primátor Jaroslav Polaček. Slávnostný ceremoniál sa pre pandémiu nového
koronavírusu uskutočnil v netradičnom termíne.

Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením
májových osláv Dňa mesta Košice. „Keďže v máji v Kulturparku z pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok
2020, ceremoniál oceňovania za rok 2021 sa uskutočnil v náhradnom novembrovom termíne,“ informoval košický magistrát na svojej
internetovej stránke. Desať jednotlivcov a tri kolektívy sú po ceremoniáli držiteľmi Ceny mesta Košice, rovnaký počet jednotlivcov a
kolektívov získal Cenu primátora.

Cenu mesta na základe rozhodnutia košického mestského zastupiteľstva získal Bartolomej Buráš in memoriam, ktorý bol dlhoročným
riaditeľom konzervatória na Timonovej ulici, ekonóm a vrcholový manažér Franz Grohs, dlhoročný darca krvi a člen organizačného tímu
Medzinárodného maratónu mieru Peter Hrmo, infektológ Pavol Jarčuška, dlhoročný riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského
v Košiciach Jozef Krištan, ďalej vedúca lekárka Národnej transfúznej služby SR Košice Jitka Mačalová, klinický fyzik Pavol Matula,
dlhoročný riaditeľ Ústrednej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Václav Pálfy in memoriam, ako aj predseda
Spoločnosti priateľov jogy Gejza Timčák a tiež Stanislav Vokál za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty v
relativistických jadrových zrážkach.

Kolektívmi ocenenými Cenou mesta sú príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach
zaradení v ambulancii HaZZ, oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície KR Policajného zboru v Košiciach a občianske
združenie Tanečné štúdio Adriany Vrbovej.

Cenu primátora mesta Košice si z Polačekových rúk prevzala jubilujúca Beáta Drotárová za celoživotný osobný a profesionálny prínos v
oblasti dramatického umenia, tiež Michal Dudovič za zásluhy v športovej oblasti a úspešnú i zahraničnú reprezentáciu mesta vo florbale,
Ján Liba za dlhoročný prínos v duchovnej službe, jubilujúca psychologička Gabriela Lukáčová či športovkyňa Viktória Pillárová za
úspechy v karate. Za rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej hudby primátor ocenil aj Milana Rendoša, „za kreatívny,
tvorivý a vysoko odborný prístup i významné výsledky v problematike riešenia dôchodkových záležitostí klientov Sociálnej poisťovne“
Lýdiu Rešteiovú. Ocenenou bola aj psychologička Ľubica Šťastná, publicista Milan Štelbaský či pedagogička a prednostka Kliniky detí a
dorastu Detskej fakultnej nemocnice Košice Veronika Vargová.

Polaček udelením Ceny primátora ocenil kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za pomoc počas obdobia pandémie
ochorenia COVID19, jubilujúci Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice a tiež Občianske združenie kresťanských
seniorov pri MČ Košice – Západ.

„Vzácni a výnimoční ľudia, ktorých mená dnes zaznejú, sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Tvoria morálne a
spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí,“ vyjadril sa počas
ceremoniálu primátor.

dur sem ima

Autor: Simona Senčaková
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Zdravie: Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie

Košice 12. novembra (TASR) - Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v piatok informujú
širokú verejnosť o život ohrozujúcich rizikách týkajúcich sa mužského zdravia. V rámci osvetovej akcie Movember oslovujú okoloidúcich v
priestoroch košického obchodného centra na Námestí osloboditeľov. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.
Medici budú verejnosti k dispozícii do 15.30 h. Hovoriť budú o rakovine semenníkov a prostaty. Záujemcov budú prakticky školiť aj
prostredníctvom modelu semenníkov s patologickou hrčkou. Hlavným cieľom študentskej akcie je pripomenúť dôležitosť starostlivosti o
zdravie a význam prevencie pre včasné odhalenie mužských rakovinových ochorení. „Prevencia je veľmi dôležitá - nemala by sa
podceňovať, pretože veľakrát môže zachrániť zdravie a ľudský život. Dúfame, že aj my študenti so svojimi vedomosťami prispejeme k
zvýšeniu povedomia o tejto téme, ktorá môže byť považovaná za chúlostivú, ale je to tiež súčasť života a nemala by byť preto žiadne
tabu,“ povedala podpredsedníčka pre vonkajšiu komunikáciu Spolku medikov mesta Košice Viktória Kudriková. Počas mesiaca
november sa tradične konajú osvetové akcie zamerané na mužské zdravie. Symbolom celosvetovej kampane Movember sú mužské
fúzy, pritiahnuť majú pozornosť mužov k otázkam týkajúcim sa ich zdravia. sem mac
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Košice 13. novembra (TASR) – Spolu 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu ocenil
najvyššími mestskými oceneniami v Historickej radnici v Košiciach v piatok (12.11.) primátor Jaroslav Polaček. Slávnostný ceremoniál sa
pre pandémiu nového koronavírusu uskutočnil v netradičnom termíne. Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich
významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením májových osláv Dňa mesta Košice. "Keďže v máji v Kulturparku z
pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok 2020, ceremoniál oceňovania za rok 2021 sa uskutočnil v
náhradnom novembrovom termíne," informoval košický magistrát na svojej internetovej stránke. Desať jednotlivcov a tri kolektívy sú po
ceremoniáli držiteľmi Ceny mesta Košice, rovnaký počet jednotlivcov a kolektívov získal Cenu primátora. Cenu mesta na základe
rozhodnutia košického mestského zastupiteľstva získal Bartolomej Buráš in memoriam, ktorý bol dlhoročným riaditeľom konzervatória na
Timonovej ulici, ekonóm a vrcholový manažér Franz Grohs, dlhoročný darca krvi a člen organizačného tímu Medzinárodného maratónu
mieru Peter Hrmo, infektológ Pavol Jarčuška, dlhoročný riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach Jozef Krištan,
ďalej vedúca lekárka Národnej transfúznej služby SR Košice Jitka Mačalová, klinický fyzik Pavol Matula, dlhoročný riaditeľ Ústrednej
knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Václav Pálfy in memoriam, ako aj predseda Spoločnosti priateľov jogy
Gejza Timčák a tiež Stanislav Vokál za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty v relativistických jadrových
zrážkach. Kolektívmi ocenenými Cenou mesta sú príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v
Košiciach zaradení v ambulancii HaZZ, oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície KR Policajného zboru v Košiciach a
občianske združenie Tanečné štúdio Adriany Vrbovej. Cenu primátora mesta Košice si z Polačekových rúk prevzala jubilujúca Beáta
Drotárová za celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického umenia, tiež Michal Dudovič za zásluhy v športovej oblasti
a úspešnú i zahraničnú reprezentáciu mesta vo florbale, Ján Liba za dlhoročný prínos v duchovnej službe, jubilujúca psychologička
Gabriela Lukáčová či športovkyňa Viktória Pillárová za úspechy v karate. Za rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej
hudby primátor ocenil aj Milana Rendoša, "za kreatívny, tvorivý a vysoko odborný prístup i významné výsledky v problematike riešenia
dôchodkových záležitostí klientov Sociálnej poisťovne" Lýdiu Rešteiovú. Ocenenou bola aj psychologička Ľubica Šťastná, publicista Milan
Štelbaský či pedagogička a prednostka Kliniky detí a dorastu Detskej fakultnej nemocnice Košice Veronika Vargová. Polaček udelením
Ceny primátora ocenil kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za pomoc počas obdobia pandémie ochorenia COVID−19,
jubilujúci Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice a tiež Občianske združenie kresťanských seniorov pri MČ Košice –
Západ. "Vzácni a výnimoční ľudia, ktorých mená dnes zaznejú, sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Tvoria morálne
a spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí," vyjadril sa počas
ceremoniálu Polaček. dur sem ima
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Košická nemocnica hlási hotovo. Opravila parkovisko a cesty

602x

Opravy stáli viac než 65-tisíc eur

Parkovanie je od teraz možné opäť v celom areáli. Foto: UNLP

Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice začala krátko pred dušičkovým víkendom rekonštruovať parkovisko a cesty v areáli na
Triede SNP. Po dvoch týždňoch hlási hotovo.

Informovala o tom hovorkyňa (UNLP) Monika Krišková.

Parkovať môžete už v celom areáli

„Po dvoch týždňoch sme práce na asfaltovaní plochy 2 600 metrov štvorcových ukončili. Parkovanie je od teraz možné opäť v celom
areáli. Je určite bezpečné a pohodlné,“ povedal generálny riaditeľ UNLP Košice Ján Slávik.

Stavebné práce boli rozdelené do dvoch častí. V prvej etape sa realizovala oprava a následné asfaltovanie pri poliklinike a pod rondelom,
ktoré boli verejnosti sprístupnené už 4. novembra. V druhej etape nemocnica opravila cesty a parkovacie plochy až po Lekársku fakultu
UPJŠ Košice.

Most je stále zatvorený

Nemocnica pred časom uzavrela v areáli aj most, ktorý spája objekty nemocnice na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad
mimoriadne vyťaženú štvorprúdovú cestu a električkovú trať. Krátko na to, kvôli mimoriadne zlému technickému stavu, nemocnica
uzavrela aj kryté parkovisko pod rondelom a tiež plochu pre peších chodcov pred poliklinikou.

„Opravami parkoviska sme naštartovali sériu investícií, ktoré univerzitná nemocnica nevyhnutne potrebuje, pretože sa do nej
neinvestovalo roky. V niektorých prípadoch aj desaťročia. A budeme pokračovať v prácach na ďalších objektoch, tak aby sa postupne
zlepšovali pracovné podmienky pre našich zamestnancov a samozrejme aj prístup do nemocnice pre pacientov,“ dodal Slávik.

Opravy ciest a nový asfaltový koberec stáli viac než 65-tisíc eur, práce zabezpečila pre UNLP spoločnosť CESTY KOŠICE S.R.O., na
základe verejného obstarávania.

(14:00, red)
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Mestské ocenenia sú od piatka v rukách laureátov. Spolu 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia,
kultúry a športu ocenil najvyššími mestskými oceneniami v Historickej radnici v Košiciach v piatok 12. novembra primátor Jaroslav
Polaček. Slávnostný ceremoniál sa pre pandémiu nového koronavírusu uskutočnil v netradičnom termíne.

Vzácni a výnimoční ľudia, ktorých mená dnes zaznejú, sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých, povedal počas
odovzdávania primátor Košíc Jaroslav Polaček / Mesto Košice

Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením
májových osláv Dňa mesta Košice.

„Keďže v máji v Kulturparku z pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok 2020, ceremoniál oceňovania za rok
2021 sa uskutočnil v náhradnom novembrovom termíne," informoval košický magistrát na svojej internetovej stránke. Desať jednotlivcov
a tri kolektívy sú po ceremoniáli držiteľmi Ceny mesta Košice, rovnaký počet jednotlivcov a kolektívov získal Cenu primátora.

Cenu mesta na základe rozhodnutia košického mestského zastupiteľstva získal Bartolomej Buráš in memoriam, ktorý bol dlhoročným
riaditeľom konzervatória na Timonovej ulici, ekonóm a vrcholový manažér Franz Grohs, dlhoročný darca krvi a člen organizačného tímu
Medzinárodného maratónu mieru Peter Hrmo, infektológ Pavol Jarčuška, dlhoročný riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského
v Košiciach Jozef Krištan.

Ďalej vedúca lekárka Národnej transfúznej služby SR Košice Jitka Mačalová, klinický fyzik Pavol Matula, dlhoročný riaditeľ Ústrednej
knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Václav Pálfy in memoriam, ako aj predseda Spoločnosti priateľov jogy
Gejza Timčák a tiež Stanislav Vokál za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty v relativistických jadrových
zrážkach.

Cenu mesta si prevzali aj príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach zaradení v
ambulancii HaZZ / Mesto Košice

Kolektívmi ocenenými Cenou mesta sú príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach
zaradení v ambulancii HaZZ, oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície KR Policajného zboru v Košiciach a občianske
združenie Tanečné štúdio Adriany Vrbovej.

Cenu primátora mesta Košice si z Polačekových rúk prevzala jubilujúca Beáta Drotárová za celoživotný osobný a profesionálny prínos v
oblasti dramatického umenia, tiež Michal Dudovič za zásluhy v športovej oblasti a úspešnú i zahraničnú reprezentáciu mesta vo florbale,
Ján Liba za dlhoročný prínos v duchovnej službe, jubilujúca psychologička Gabriela Lukáčová či športovkyňa Viktória Pillárová za
úspechy v karate.

Za rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej hudby primátor ocenil aj Milana Rendoša, za kreatívny, tvorivý a vysoko
odborný prístup i významné výsledky v problematike riešenia dôchodkových záležitostí klientov Sociálnej poisťovne Lýdiu Rešteiovú.
Ocenenou bola aj psychologička Ľubica Šťastná, publicista Milan Štelbaský či pedagogička a prednostka Kliniky detí a dorastu Detskej
fakultnej nemocnice Košice Veronika Vargová.

Polaček udelením Ceny primátora ocenil kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za pomoc počas obdobia pandémie
ochorenia COVID19, jubilujúci Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice a tiež Občianske združenie kresťanských
seniorov pri MČ Košice – Západ.

„Vzácni a výnimoční ľudia, ktorých mená dnes zaznejú, sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Tvoria morálne a
spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí," vyjadril sa počas
ceremoniálu Polaček.

Zdroj: TASR
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Vo veku 91 rokov zomrel maliar a grafik Tibor Gáll

KOŠICE ONLINE, Včera | 14:15

Gállove maliarstvo bolo lyrickým zhmotňovaním snov a vízií. Posledné roky sa pri tvorivej činnosti nechával inšpirovať vážnou hudbou,
ktorá ho fascinovala.

V sobotu ráno zomrel vo veku 91 rokov košický maliar Tibor Gáll / TASR

„V sobotu (13.11.) ráno vo veku 91 rokov, zomrel maliar a grafik Tibor Gáll. Bol žiakom Vincenta Hložníka, spočiatku sa venoval
prevažne grafickej tvorbe. Od 60. rokov prechádza do monumentálneho a dekoratívneho maliarstva. Pedagogicky pôsobil na Katedre
výtvarnej výchovy UPJŠ v Prešove," uviedla na sociálnej sieti v sobotu popoludní Východoslovenská galéria v Košiciach.

„Gállove maliarstvo bolo lyrickým zhmotňovaním snov a vízií. Posledné roky sa pri tvorivej činnosti nechával inšpirovať vážnou hudbou,
ktorá ho fascinovala. Jeho tvorba je početne zastúpená v zbierke Východoslovenskej galérie. V roku 2015 prezentoval Tibor Gáll súborné
dielo na výstave s názvom Nedosnívané sny, ktorá bola zároveň jeho poslednou výstavou vo Východoslovenskej galérii. Najbližšej
rodine, príbuzným a priateľom vyjadrujeme úprimnú sústrasť," informuje galéria.

Tibor Gáll, Čierne slnko, 1966 / Východoslovenská galéria

Tibor Gáll žil a tvoril v Košiciach. Po úspešnom absolvovaní grafickej špeciálnej školy Vincenta Hložńíka na bratislavskej Vysokej škole
výtvarných umení sa tu definitívne usadil v roku 1956 Spočiatku sa venoval najmä grafickej tvorbe. V rokoch 1961 až 1999 pôsobil ako
pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Filozofickej fakulty UPJŠ v Preśove. Od roku 1964 sa začal významnejšie venovať maliarstvu.

V začiatkoch svojho pôsobenia sa intenzívne venoval knižnej ilustrácii. Jeautorom monumentálno-dekoratívnych diel vytvorených
rôznymi technikami, z ktorých sú najviac významné farebnou kvalitou – artprotisy. Prvú výstavu mal v roku 1955 na VII. krajskej výstave.
Samostatne predstavil výsledky svojej práce na zhruba 30 výstavách. Výstava vo Východoslovenskej galérii v roku 2015 obsahovala
súbor 200 diel.

Komentáre
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Zdravie: Medici z LF UPJŠ v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie

Denné správy

Košice 12. novembra (TASR) - Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v piatok informujú
širokú verejnosť o život ohrozujúcich rizikách týkajúcich sa mužského zdravia. V rámci osvetovej akcie Movember oslovujú okoloidúcich v
priestoroch košického obchodného centra na Námestí osloboditeľov. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava
Oravcová.Medici budú verejnosti k dispozícii do 15.30 h. Hovoriť budú o rakovine semenníkov a prostaty. Záujemcov budú prakticky
školiť aj prostredníctvom modelu semenníkov s patologickou hrčkou.Hlavným cieľom študentskej akcie je pripomenúť dôležitosť
starostlivosti o zdravie a význam prevencie pre včasné odhalenie mužských rakovinových ochorení. „Prevencia je veľmi dôležitá -
nemala by sa podceňovať, pretože veľakrát môže zachrániť zdravie a ľudský život. Dúfame, že aj my študenti so svojimi vedomosťami
prispejeme k zvýšeniu povedomia o tejto téme, ktorá môže byť považovaná za chúlostivú, ale je to tiež súčasť života a nemala by byť
preto žiadne tabu,“ povedala podpredsedníčka pre vonkajšiu komunikáciu Spolku medikov mesta Košice Viktória Kudriková.Počas
mesiaca november sa tradične konajú osvetové akcie zamerané na mužské zdravie. Symbolom celosvetovej kampane Movember sú
mužské fúzy, pritiahnuť majú pozornosť mužov k otázkam týkajúcim sa ich zdravia.

Štítky:

Autor: Lekari.sk
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Mestský úrad Moldava nad Bodvou hľadá nezaočkovaných dobrovoľníkov, u ktorých sa bude zisťovať prítomnosť a hladiny protilátok.

Mestský úrad Moldava nad Bodvou hľadá nezaočkovaných dobrovoľníkov, u ktorých sa bude zisťovať prítomnosť a hladiny protilátok
vytvorených voči vírusu SARS-CoV-2. Plánovaný odber vzoriek sa bude realizovať v piatok 19. novembra 2021 v čase od 11:00 do 15:00
hod. v športovej hale K5.

Mesto Moldava nad Bodvou bolo analytikmi MZ SR vybraté do štúdie, ktorej cieľom je odhadnúť stav imúnnosti nezaočkovaných
obyvateľov vybraných regiónov Slovenska voči ochoreniu COVID-19.

Štúdiu realizuje Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach spolu s Ústavom epidemiológie Lekárskej fakulty UK v
Bratislave a Virologickým ústavom SAV v Bratislave na základe priameho zadania Ministerstva zdravotníctva SR.

Každý účastník poskytne pár kvapiek krvi z prsta a absolvuje krátky dotazník. Odber krvi z prsta realizuje zdravotnícky pracovník alebo
študent 4.- 6. ročníka všeobecného alebo zubného lekárstva. Je to zákrok s minimálnou invazivitou a nepredstavuje pre účastníka žiadne
významné riziko.

Účasť v štúdii je dobrovoľná a údaje budú anonymizované. V prípade záujmu však účastníci štúdie obdržia informáciu o prítomnosti a
hladine protilátok proti SARS-CoV-2 prostredníctvom SMS alebo e-mailu niekoľko dní po odbere.

Respondent musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- trvalé bydlisko vo vašom meste/obci

- vek 12 a viac rokov

- nezaočkovaný/á proti Covid-19

-súhlas so zaradením do štúdie (podpis informovaného súhlasu) - v prípade maloletého účastníka štúdie (12-17 rokov) súhlas podpisuje
zákonný zástupca

Kapacita účasti dobrovoľníkov je limitovaná. Odber je naplánovaný odber u 100 dobrovoľníkov v nasledujúcej vekovej štruktúre:

- 12 – 17 roční - 6

- 40 – 59 roční - 33

- 60 a viac roční - 27

Prosíme každého záujemcu, aby svoju účasť nahlásil do 18. novembra 2021, 12.30 hod. na telefónnom čísle 0917 677 133, alebo na
emailovej adrese testovanie@moldava.sk. Každému dobrovoľníkovi, ktorí sa dostane do záverečného zoznamu na testovanie bude
oboznámený približný čas odberu.

Ďakujeme za spoluprácu.

Dátum vloženia: 12. 11. 2021 9:22

Dátum poslednej aktualizácie: 12. 11. 2021 9:26

Autor:

Autor: Autor: || Mesto Moldava nad Bodvou
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Celkovo 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si v piatok v priestoroch Historickej
radnice prevzalo z rúk košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) Cenu mesta Košice a Cenu primátora. O laureátoch Ceny
mesta za rok 2021 rozhodlo Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie, ktorá z prijatých návrhov vybrala 10 jednotlivcov a 3
kolektívy.

Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením
májových osláv Dňa mesta Košice. Keďže v máji v Kulturparku z pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok
2020, ceremoniál oceňovania za tento rok 2021 sa uskutočnil v dnešnom náhradnom termíne.

Primátor: Vzácni a výnimoční ľudia sú pýchou Košíc

Primátor sa vo svojom prejave poďakoval všetkým oceneným za to, že svoje odborné, umelecké i ľudské kvality spojili s mestom Košice
a zúročili ich v prospech mesta.

„ Je pre nás veľmi dôležité pokračovať v dlhoročnej tradícii udeľovania najvyšších mestských ocenení a prejavovať úctu osobnosti am,
ktoré dávajú nášmu mestu dušu. Vzácni a výnimoční ľudia sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Tvoria morálne a
spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí. Moje myšlienky sú
aj s tými, ktorí tu s nami, žiaľ, už nemôžu byť. Navždy si ich budeme pamätať ako symboly lokálpatriotizmu, garantov kvality a odbornosti,
ako vzácnych kolegov, priateľov, dobrých ľudí. "

Ocenili aj držiteľa Diamantovej Jánskeho plakety Petra Hrma

Jedným z ocenených je aj dlhoročný zamestnanec Magistrátu mesta Košice Peter Hrmo. Cenu mesta dostal za dlhoročné darcovstvo krvi
a podporu Medzinárodného maratónu mieru. Ako člen Dozornej rady Maratónskeho klubu Košice sa každoročne podieľa na príprave
maratónu, s dôrazom na jeho koordináciu s útvarmi magistrátu a mestskými podnikmi.

Je zároveň aj jedným zo zakladateľov podujatia Primátorská kvapka krvi, ktoré mesto organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou
službou SR. Toto podujatie aktivizuje pravidelných darcov krvi a zakaždým pritiahne aj prvodarcov. K darcovstvu krvi sa Peter Hrmo
dostal v neskoršom veku. Priviedli ho k tomu vážne zdravotné problémy jeho vtedy len dvojročného syna.

„Keď ho v nemocnici brali na CT vyšetrenie, chytil ma za ruku a vtedy som pocítil obrovskú bezmocnosť. Odišiel som do ústrania, začal
som plakať a modliť sa a vtedy som si povedal, že musím niečo urobiť. Dopadlo to, vďakabohu, dobre. A ja som začal s darovaním krvi,"
hovorí Peter Hrmo, ktorý má dnes za sebou 84 odberov najvzácnejšej tekutiny a je držiteľom Diamantovej Janského plakety.

KTO ZÍSKAL CENU MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

Art Bartolomej BURÁŠ, in memoriam

za významný celoživotný pedagogický, organizačný a umelecký prínos pre organizácie v meste Košice.

Franz GROHS

pri príležitosti životného jubilea za významný podiel na rozvoji IT sektora v meste Košice a dlhodobé aktívne pôsobenie v prospech
ekonomicko-sociálneho rozvoja Košíc.

Peter Hrmo

za dlhoročné darcovstvo krvi a podporu Medzinárodného maratónu mieru.

MUDr. Pavol JARČUŠKA, PhD.

za aktívne pôsobenie a koordináciu postupov v boji s pandémiou nového koronavírusu COVID-19 na regionálnej, celoslovenskej a
európskej úrovni a mediálnu prezentáciu súvisiacich odborných stanovísk pre verejnosť.

Jozef KRIŠTAN

pri príležitosti ukončenia aktívneho pôsobenia vo funkcii riaditeľa Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach a
odchodu do dôchodku za významnú celoživotnú prácu v oblasti vzdelávania na území mesta Košice.
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Jitka MAČALOVÁ

za celoživotnú prácu s darcami krvi.

RNDr. Pavol MATULA, CSc.

za významný celoživotný prínos v oblasti rádio biológie a liečby nádorových ochorení.

Václav PÁLFY, in memoriam

za celoživotný prínos v oblasti knihovníctva a osvety.

Ing. Gejza TIMČÁK, PhD.

za dlhoročnú aktívnu podporu telesného a psychického zdravia Košičanov.

RNDr. Stanislav VOKÁL, DrSc.

pri príležitosti životného jubilea za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty v relativistických jadrových
zrážkach.

Kolektívy:

Kolektív príslušníkov Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach zaradených v ambulancii Hasičského a
záchranného zboru

za aktívny podiel na účasti v boji proti ochoreniu Covid-19.

Oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach

za nepretržitú záslužnú činnosť pri ochrane života a zdravia.

OZ Tanečné štúdio Adriany VRBOVEJ

pri príležitosti 10. výročia založenia za významný prínos k rozvoju kultúry a podporu mladej generácie v meste Košice.

KTO ZÍSKAL CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

Art. Beáta DROTÁROVÁ

pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického umenia v meste Košice.

Michal DUDOVIČ

za významné zásluhy v športovej oblasti a úspešnú reprezentáciu mesta Košice na Slovensku aj v zahraničí vo florbale.

Ján LIBA

pri príležitosti životného jubilea 33 aktívnych rokov v duchovnej službe za dlhoročný prínos pre Košice a východoslovenský región v
duchovnej službe.

Gabriela LUKÁČOVÁ

pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a pomoc seniorom v zariadeniach
sociálnych služieb a za odborný a ľudský prínos v oblasti psychológie.

Viktória PILLÁROVÁ

za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a dosiahnuté športové úspechy v športovom karate v kategóriách Kumite.

Milan RENDOŠ

za dlhoročné mapovanie, rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej hudby a za mimoriadne zásluhy pri uchovávaní a
šírení hudobných tradícií ABOVA.
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Lýdia REŠTEIOVÁ

za kreatívny, tvorivý a vysoko odborný prístup i významné výsledky v problematike riešenia dôchodkových záležitostí klientov Sociálnej
poisťovne.

Ľubica ŠŤASTNÁ

za dlhoročnú obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a odborný prínos v oblasti klinickej psychológie.

Milan ŠTELBASKÝ

pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný prínos v oblasti publicistiky a dokumentaristiky v meste Košice a v regióne
východného Slovenska.

MUDr. Veronika VARGOVÁ, PhD.

za mimoriadnu aktivitu, rozsiahlu pedagogickú činnosť a prínos vo vedení vysokošpecializovaného pracoviska Kliniky detí a dorastu,
najväčšieho v rámci východoslovenského regiónu.

Kolektívy:

Kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

za príkladnú, nezištnú a obetavú pomoc, preukazovanú počas obdobia pandémie ochorenia COVID−19, najmä v oblasti laboratórnej
diagnostiky.

Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice

pri príležitosti 70. výročia vzniku za dlhoročnú úspešnú činnosť, rozvoj turistiky a podporu medzinárodných podujatí v meste Košice.

Občianske združenie kresťanských seniorov pri MČ Košice - Západ

pri príležitosti 25. výročia vzniku za dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech seniorov mesta Košice.

Nahlásiť fotografiu

Prebieha odosielanie formulára na server,

počkajte chvíľu

Okno sa automaticky zatvorí o 10 sekúnd!

Nastal problém s požiadavkou...

Skúste to znova alebo počkajte chvíľu!

Nahláste fotografiu mestu Košice.

Uveďte dôvod, kvôli čomu by mesto Košice malo túto fotografiu zrušiť zobrazenie na tejto webovej stránke.

Všetky položky v tomto formulári sú povinné!

E-mailová adresa
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Celkovo 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si v piatok v priestoroch Historickej
radnice prevzalo z rúk košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) Cenu mesta Košice a Cenu primátora. O laureátoch Ceny
mesta za rok 2021 rozhodlo Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie, ktorá z prijatých návrhov vybrala 10 jednotlivcov a 3
kolektívy.

Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením
májových osláv Dňa mesta Košice. Keďže v máji v Kulturparku z pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok
2020, ceremoniál oceňovania za rok 2021 sa uskutočnil v náhradnom novembrovom termíne.

Primátor sa vo svojom prejave poďakoval všetkým oceneným za to, že svoje odborné, umelecké i ľudské kvality spojili s mestom Košice
a zúročili ich v prospech mesta: „ Je pre nás veľmi dôležité pokračovať v dlhoročnej tradícii udeľovania najvyšších mestských ocenení a
prejavovať úctu osobnosti am, ktoré dávajú nášmu mestu dušu. Vzácni a výnimoční ľudia, ktorých mená dnes zaznejú, sú pýchou Košíc
a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Tvoria morálne a spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho
reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí. Moje myšlienky sú aj s tými, ktorí tu s nami, žiaľ, už nemôžu byť. Navždy si ich budeme
pamätať ako symboly lokálpatriotizmu, garantov kvality a odbornosti, ako vzácnych kolegov, priateľov, dobrých ľudí. “

Cenu Mesta Košice za Franza Grohsa prevzal Juraj Girman, Vice President Telekom IT at T-Systems Slovakia & Chairman of The Board
of Directors at Kosice IT Valley. Foto: Priamy prenos z odovzdávania cien.

Jedným z ocenených je aj dlhoročný zamestnanec Magistrátu mesta Košice Peter Hrmo. Cenu mesta dostal za dlhoročné darcovstvo krvi
a podporu Medzinárodného maratónu mieru. Ako člen Dozornej rady Maratónskeho klubu Košice sa každoročne podieľa na príprave
maratónu, s dôrazom na jeho koordináciu s útvarmi magistrátu a mestskými podnikmi. Peter Hrmo je zároveň jedným zo zakladateľov
podujatia Primátorská kvapka krvi, ktoré mesto organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Toto podujatie aktivizuje
pravidelných darcov krvi a zakaždým pritiahne aj prvodarcov. K darcovstvu krvi sa Peter Hrmo dostal podľa vlastných slov v neskoršom
veku, spúšťačom bola zlomová životná situácia, keď mal jeho vtedy len dvojročný synček vážne zdravotné problémy. „Keď ho v
nemocnici brali na CT vyšetrenie, chytil ma za ruku a vtedy som pocítil obrovskú bezmocnosť. Odišiel som do ústrania, začal som plakať
a modliť sa a vtedy som si povedal, že musím niečo urobiť. Dopadlo to, vďakabohu, dobre. A ja som začal s darovaním krvi,” hovorí Peter
Hrmo, ktorý má dnes za sebou 84 odberov za účelom darovania najvzácnejšej tekutiny a je držiteľom Diamantovej Janského plakety.

KTO ZÍSKAL CENU MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

Art Bartolomej BURÁŠ, in memoriam za významný celoživotný pedagogický, organizačný a umelecký prínos pre organizácie v meste
Košice.

Franz GROHS pri príležitosti životného jubilea za významný podiel na rozvoji IT sektora v meste Košice a dlhodobé aktívne pôsobenie v
prospech ekonomicko-sociálneho rozvoja Košíc.

Peter Hrmo za dlhoročné darcovstvo krvi a podporu Medzinárodného maratónu mieru.

MUDr. Pavol JARČUŠKA, PhD. za aktívne pôsobenie a koordináciu postupov v boji s pandémiou nového koronavírusu COVID-19 na
regionálnej, celoslovenskej a európskej úrovni a mediálnu prezentáciu súvisiacich odborných stanovísk pre verejnosť.

Jozef KRIŠTAN pri príležitosti ukončenia aktívneho pôsobenia vo funkcii riaditeľa Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v
Košiciach a odchodu do dôchodku za významnú celoživotnú prácu v oblasti vzdelávania na území mesta Košice.

Jitka MAČALOVÁ za celoživotnú prácu s darcami krvi.

RNDr. Pavol MATULA, CSc. za významný celoživotný prínos v oblasti rádio biológie a liečby nádorových ochorení.

Václav PÁLFY, in memoriam za celoživotný prínos v oblasti knihovníctva a osvety.

Ing. Gejza TIMČÁK, PhD. za dlhoročnú aktívnu podporu telesného a psychického zdravia Košičanov.
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RNDr. Stanislav VOKÁL, DrSc. pri príležitosti životného jubilea za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty
v relativistických jadrových zrážkach.

Kolektívy:

Kolektív príslušníkov Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach zaradených v ambulancii Hasičského a
záchranného zboru za aktívny podiel na účasti v boji proti nákaze Covid 19.

Oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach za nepretržitú záslužnú
činnosť pri ochrane života a zdravia.

OZ Tanečné štúdio Adriany VRBOVEJ pri príležitosti 10. výročia založenia za významný prínos k rozvoju kultúry a podporu mladej
generácie v meste Košice.

KTO ZÍSKAL CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

Art. Beáta DROTÁROVÁ pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického
umenia v meste Košice.

Michal DUDOVIČ za významné zásluhy v športovej oblasti a úspešnú reprezentáciu mesta Košice na Slovensku aj v zahraničí vo
florbale.

Ján LIBA pri príležitosti životného jubilea 33 aktívnych rokov v duchovnej službe za dlhoročný prínos pre Košice a východoslovenský
región v duchovnej službe.

Gabriela LUKÁČOVÁ pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a pomoc
seniorom v zariadeniach sociálnych služieb a za odborný a ľudský prínos v oblasti psychológie.

Viktória PILLÁROVÁ za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a dosiahnuté športové úspechy v športovom karate v kategóriách Kumite.

Milan RENDOŠ za dlhoročné mapovanie, rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej hudby a za mimoriadne zásluhy pri
uchovávaní a šírení hudobných tradícií ABOVA.

Lýdia REŠTEIOVÁ za kreatívny, tvorivý a vysoko odborný prístup i významné výsledky v problematike riešenia dôchodkových záležitostí
klientov Sociálnej poisťovne.

Ľubica ŠŤASTNÁ za dlhoročnú obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a odborný prínos v oblasti klinickej psychológie.

Milan ŠTELBASKÝ pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný prínos v oblasti publicistiky a dokumentaristiky v meste
Košice a v regióne východného Slovenska.

MUDr. Veronika VARGOVÁ, PhD. za mimoriadnu aktivitu, rozsiahlu pedagogickú činnosť a prínos vo vedení vysokošpecializovaného
pracoviska Kliniky detí a dorastu, najväčšieho v rámci východoslovenského regiónu.

Kolektívy:

Kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za príkladnú, nezištnú a obetavú pomoc, preukazovanú počas obdobia
pandémie ochorenia COVID−19, najmä v oblasti laboratórnej diagnostiky.

Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice pri príležitosti 70. výročia vzniku za dlhoročnú úspešnú činnosť, rozvoj
turistiky a podporu medzinárodných podujatí v meste Košice.

Občianske združenie kresťanských seniorov pri MČ Košice – Západ pri príležitosti 25. výročia vzniku za dlhoročnú aktívnu činnosť v
prospech seniorov mesta Košice.
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